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 چک٘دُ

مگـز   ؛مجبشـز اـبمه اسـت    ،در اجتمبع سجت ي مجبشـز  ٓقجل ٕهقًاو مطبثق .است ۶20 ِمبد 1332 ٓبوًن مجبسات اسالمق ممُ ٕٕزاتاس تغ
امکـبن اسـتىبد    ،زثـٍ مجبشـ   ٔتاستىبد جىب لحذف اص 4استدٌ کز ٔجبدقبعذٌ ا ٔهرا در ا ٓاسبس ٕٕزسٍ تغ مبدٌ أه .ثبشذ ْسجت اقً ٔىکٍا

 ،ٔبتد ب درتىُ وٍ ْسٍ وًآير ٔها .رفتبر تأثٕز ٕشانثز حست م ٕتمسئًل ٔعتًس ٔب ٓمبن سُما شٔزپذ ي ،ثٍ سجت ي مجبشز ٔتسمبن جىب َم
ٍ تحقٕق،  ٔهادر  .دارد ٓشگزف تأثٕز صبقص پزداختٓ ثزاْدّٔ فبال  گبٌ ٓي حت ٓمذو ٕتثلکٍ در کل مجبحث مسئًل  ،اْ ثب ريش کتبثخبوـ

ٍ  ِمبد ٓحقًق ٕلثٍ تحل ،ٔگزوکبت د ٓي ثزخ ْسٍ وًآير ٔها ٕٕهتج امه ٓ  .شـذ  فًق پزداختـ در  کـٍ اي ا ثـًد   وتـبٔ  حـبکٓ اس آن   ثزخـ
اصـلٓ   اسـت، دي مشـکً    ثٍ مجبشز ٔب سجت ٔب َز ي جىبٔت استىبد تلف ،امب ،مًاردْ کٍ دخبلت سجت در يقًع تلف ي جىبٔت مسلم است

ٍ  شًد کٍ تلـف َـم ثـٍ سـجت َـم      مٓ قًق ٔبفتمًاردْ در فقٍ ي ح ثبوٕبا. مجبشز مستىذ است ثٍ وٕست کٍ مقزر دارد َمٕشٍ تلف فقط  ثـ
 ،وـذارد اختصـبص  ثٍ اجتمبع سجت ي مجبشز در جىبٔت  (رفتبر تأثٕز ٕشانثز حست م ٕتمسئًل ٔعتًس) امبن سُمٓ ثبلثبا. مجبشز مستىذ است

 ثلکٍ در اجتمبع مجبشزٔه ي اجتمبع عزآ اسجبة ي وٕش در تلف امًال ثبٔذ ثذان قبئل شذ.
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 هقدهِ

 .ت٦٘٢ٗ اً   ٨٨لاتٝ تـ ٥ٛٞآٝك ٥عبٝ ٦هجٔ ٦٧رنا ٨ٌٚٛجت ث٠ هٞاٛ 1392 ٦هبٛٞٙ ٗزبمات اًالٗ

ـٛ ه   332ٗ بؿ٣   ٜٗبثن .اًت 526 ٣ٗبؿ ٧بت٢ٖٗ ؿك ٗجغج رٜب ٨بكثٌ ١ب٥ ٥ام ٛٞآٝك ٦ٌ٧  ،٦بٛٞٙ ٗ 

ٞ   ٧ٌٜ ٠ ِٗ ل ا  ؛اًتٗجبُل ٌٗئّٞ  ،ٛوَ ؿاُت٠ ثبُٜـ ًجت ٝ ٗجبُل قْٔتاُل ؿك ٝهٞع   ٥ً جت اه 

ٗولك  رٜب٧ت ثبك٣ؿك١ٖ  1370 ٦هبٛٞٙ ٗزبمات اًالٗ 363 ٗبؿ٣ٝ  1361 ٧بتهبٛٞٙ ؿ 24 ٣بؿٗ. ثبُـ

جت اه٥ٞ ِٗل ا٠ٌٜ٧ ً ؛ٗجبُل ٗبٗٚ اًت ،ؿك ٓٞكت ارت٘بع ٗجبُل ٝ ًجت ؿك رٜب٧ت» :ٜـؿاُت ٦ٗ

ٗجبُ ل   ٧ ب ا٥  ؿك ١ل عبؿح ٠  ٨بًحبٛ .آْ آٙ اًت ٠ً ٗجبُل ٗبٗٚ اًت اٝالً ،٧ٚثٜبثلا «ٗجبُل ثبُـ. ام

ٞ   ،ثبُـ ًجتثلاثل ثب  ٧ب ٥ٞها لجبُٗ ُلا. جتً ٧بٗبٗٚ اًت   ٥ٗجبُل ٗبٗٚ اًت ٝ اُل ً جت اه 

 ٦ٝهت   ٓخ بً حب. ٗجبُ ل كا ٗ بٗٚ ؿاٌٛ ت   ١ ٖ  ١ ٖ ً جت    تٞاٙ ٦ٛ٘ ٧ٚثٜبثلا .ًجت ٗبٗٚ اًت ،ثبُـ

ٞٓ  ٧غٝ تٞم ٢ً٘٦٘بٙ ٗٗٞٗٞع  ،كا ث٠ ١ل ؿٝ ٌٗتٜـ ؿاٌٛت ٧ترٜب تٞاٙ ٦ٛ٘ ث ل عٌ ت    ٨تٌٗ ئ

ـ   ٣هبػـ 1392 .م.ٕ.ا 526 ٗبؿ٣ .اًت ٦تلككتبك ٜٗ تأح٨ل ٨ناٙٗ ُ ٌْ   ٧ٚارت٘بع ًجت ٝ ٗجبُ ل كا ث 

ٝ      526 ٗبؿ٣» :آٝكؿٟ اًت ه ٞع  ١لُبٟ ؿٝ ٧ب صٜـ ػبْٗ، ثلؽ٦ ث٠ ٗجبُلت ٝ ثؼ٦٘ ث ٠ تٌ ج٨ت ؿك 

رٜب٧ت٦، تأح٨ل ؿاُت٠ ثبُٜـ، ػب٦ٔٗ ٠ً رٜب٧ت ٌٗتٜـ ث٠ اًٝت ٗبٗٚ اًت ٝ صٜبٛض٠ رٜب٧ت ٌٗ تٜـ  

٠ً ؿك  ؛ِٗل تأح٨ل ككتبك ٗلتٌجبٙ ٗتلبٝت ثبُـ ،ثبُٜـ ٛٞك ٌٗب٥ٝ ٗبٗٚ ٦ٗ  ث٠ ،ث٠ ت٘بٕ ػٞاْٗ ثبُـ

 «ّٞ ١ٌتٜـ.ئ٧ي ث٠ ٨ٗناٙ تأح٨ل ككتبكُبٙ ٌٗ ا٧ٚ ٓٞكت ١ل

ٗ بٗٚ   ٦ثٌٔ ٠ ًٌ    ،ٗجبُل ٗجبُل ٗبٗٚ اً ت  ًٝجت  اٙ ُلت ؿك ارت٘بعِتٞ ٦٘ٛ الًاٝ ٧ٚثٜبثلا

ـ   ٧تٌٗ٘ٚ اًت رٜببً ٨بٛح .ًتٌٝٗتٜـ ث٠ ا ٧تاًت ٠ً رٜب  .١ٖ ث٠ ًجت ١ٖ ث٠ ٗجبُل ٌٗ تٜـ ثبُ 

 ٧ٌٜ ٠ ِٗل ا ،ٛـا ككتبكُبٙ ٗبٗٚ تأح٨ل ٨ناٙث٠ ١ل ؿٝ ٌٗتٜـ ثبُـ ثل عٌت ٗ رٜب٧ت ٠ً ٦٧ؿك رب حبٓخبً

ـ      تأح٨ل ٥ثلاثل ٧بٗؼٕٔٞ ٛجبُـ  ُبٙككتبك تأح٨ل ٨ناٙٗ ٚ ً ٠ ؿك ا  ؛ككت بك ً جت ٝ ٗجبُ ل ٗؼٔ ٕٞ ثبُ   ٧ 

ًت. ا ٠ً ٛٞآٝك٥ آٙ ؽّٔٞ ٠ٗبؿٟ ثا٧ٚ  ثبك٣عبٗل ؿكپو١َٝ  .ـٛا ٗبٗٚ ٥ٓٞكت ث٠ ٛٞك ٌٗبٝ

ؿ٨ٗٝٚ ٛٞآٝك٥ ٟ ُب آٙ(. )آق پلؿام٧ٖ ٦ٗ آْ ٗ٘بٙ ٗجبُل ؿك كلٕ ارت٘بع ًجت ٝ ٗجبُلاثتـا ث٠ 

ً سي ث ٠    .)ة(ًٜ ٨ٖ   ثلكً ٦ ٗ ٦   ، كاٗجبُ ل اً ت   اًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ًجت ٝ ٠ً اٌٗبٙ ،526 ٗبؿ٣

ٗوب٠ٓ اًت ٗٞٗٞع ثؼـ٥  م.ٕ. 332 ٗبؿ٣ثب  526 ٗبؿ٣ٌٛجت . پلؿام٧ٖ ٦ٗ )د( ٗٞٗٞع ٗ٘بٙ ٦٘٢ً

 .(ٟ)٨ًٜٖ  كا ثلك٦ً ٦ٗٝ ٓنٕٝ آالط آٙ  526 ٗبؿ٢ٛ٣ب٧ت ٛجٞؿٙ اٛالم ثلا٥ ف٧ْ  ؿك .)ؿ(
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 دز فسض اجتوبع سجت ٍ هجبشس هجبشسوبى ضاصل دزثبزٓ دزًگٖ  (الف

ًت ٠ً ٗجبُ ل ؿك  ا آٙ 1361 ٧بتهبٛٞٙ ؿ 24 ٗبؿ٣ٝ  1370 .م.ٕ.ا 363 ٗبؿ٣ٝ م.ٕ.  332 ٗبؿ٣ ظب١ل

ـ     ٠ٌٜ٧ؿٕٝ ا ،ام ًجت ثبُـ ٥اهٞ ٠ٌٜ٧ا ٦ٌ٧ .٠ ٓٞكت ٗبٗٚ اًتً ٝ ً ٕٞ   ،ثلاث ل ث ب ً جت ثبُ 

٧ؼ٦ٜ ٗؼٕٔٞ ٛجبُ ـ   ؛ًجت ٧باًت  اه٥ٞل ٗجبُ ٧ب٠ً آ ٗؼٕٔٞ ٛجبُـت اٝ ٌٛجت ث٠ ًجت ٨ٝٗؼ ٠ٌٜ٧ا

 .اِٛبُت٠ ُـٟ اًت ٧ـٟٛبؿ 526 ٗبؿ٣آْ ؿك ِٛبكٍ  ٧ٚا .ًـإ ٌٗتٜـ اًت ث٠ ٧ترٜب٠ً تٔق ٝ 

 ٦ٝهت ،ث٠ ٝاهغ .٨ٌتٌٗ٘ٚ اًت ُلت٠ ُٞؿ ٗٞاؿ كٞم ٝ ػجبكات كو٢ب آالً ٛبظل ثل كلٕ ُي ٛ

ـ اًتٜبؿ آٙ ث٠ ًجت ١ٖ تلؿ ؿك٠ ٌصٜبٛ ٝرٞؿ ؿاكؿ، ٧ـث٠ ٗجبُل ُي ٝ تلؿ رٜب٧تؿك آْ اًتٜبؿ   ٧ 

ٝ ثلكً ٦ ُ ٞؿ    ًٔ٘بت كو٢ب ٧ـاثتـا ثب ؟ُٞؿ ٦ٌٗئّٞ عبؿح٠ تٔوت٢ٜب  لٗجبُ ٨ْث٠ ص٠ ؿٓ ،ٝرٞؿ ؿاكؿ

ص٨ٌ ت ت ب    ي ؿك ا٧ ٚ م٨ٜٗ ٠  ٝ عٌٖ ُ  ٗجب٦ٛ آْ ٧بؿُـٟ  ًٝلؿ آْ تأ٨ًي تٞاٙ  ٦ٗ آ٧با٠ٌٜ٧ 

 .ب ؽ٨ل٧ اًتًلؿٟ پ٦ُٞ  ام ا٧ٚ آْ صِٖ 526 ٗبؿ٣ُبٟ كُٝٚ ُٞؿ آ٧ب  آٙ

 . ًگبّٖ ثِ عجبزات فقْب6ـ  الف

 ٧ُٜٞ ـ ؿك ارت٘ بع ً جت ٝ ٗجبُ لْ     ٦ٗ ًت ٠ً ُلص٠ كو٢ب ٦ِ٘١ا آٙؿ١ٜـ٣  ِٛبٙثلك٦ً ًٔ٘بت كو٢ب 

 ٨ٌ ت. ٛ ِٗل ا٠ٌٜ٧ ًجت اه٥ٞ ام ٗجبُل ثبُـ، ا٧ٚ ر٠ٔ٘ آْ ٛبظل ثل كلٕ ُي ،ٗجبُل ٗبٗٚ اًت

ُ ٞؿ   ٗ ٦  ١ب٦٧ ك٨٘٢ ـٟ  ؽّٔٞ ام ٗخبّ ٠ت ث. ا٧ٚ ٜٗٔث٠ ٨ٗبٙ ٨ٛبٗـٟ اًتام ُي ٓغجت٦  م٧لا آالً

 ٗغو ن عٔ ٦   ١ب ٗجبُل ٗبٗٚ اًت. ٗخالً اٛـ ٝ ٝاٗظ اًت ٠ً ؿك آٙ ٗخبّ ٠ً ثلا٥ ا٧ٚ هبػـٟ فًل ًلؿٟ

ٗخْ ٦ًٌ ٠ً ص ب٦١ ؿك ٗٔ ي    ؛اُل ًجت ٝ ٗجبُل ر٘غ ُٞٛـ، ٗجبُل ثل ًجت ٗوـٕ اًت»٧ٌٞٛـ:  ٦ٗ

ٓٞكت ٗ ٘بٙ ٛبُ ٦    اٛـامؿ ٠ً ؿك ا٧ٚ ٦ٗ آٙ صبًٟٜـ ٝ ؿ٧ِل٥ اٌٛب٦ٛ كا ؿك  ٦ٗ علل ؿ٧ِل٥ ػـٝاٛبً

ث لؿ٣  ٗخْ ا٧ٌٜ ٠  »٧ٌٞٛـ:  ٦ٗ (. ػال٠ٗ ع186٦ٔ ،3 د: 1408)ع٦ٔ  «ؿاكغ اًتػ٢ـ٣  ام پلت ًلؿٙ ثل

: 1388 )عٔ ٦ « ٓٞكت ٗ٘ب٦ٛ ث ل ع بكل ٨ٌٛ ت    كا ؿك صبٟ ث٨ٜـامؿ ٠ً ؿك ا٧ٚ ؿ٧ِل٥ ث٨ب٧ـ ٝ ؽ٧َٞ

 كا ثل ٗ٘بٙ ٗجبُل ؿاٌٛت؟ٝ آْ ًلؿ آْ تأ٨ًي تٞاٙ  ٦ٗ اٗب آ٧ب .(375 

 ؛ دازإ هجبًٖ ٗب فبقد هجبًٖ؟اصل ضوبى هجبشس .2ـ  الف

ُٞؿ ثتٞاٙ آْ كا ث ل ٗ ٘بٙ    ٦ٗ هٞت اًتٜبؿ رٜب٧ت ٝ تٔق ث٠ ٗجبُل ثبػجٌٗ٘ٚ اًت ُلت٠ ُٞؿ 

٠ً ٗجبُ ل٥ ؿاُ ت٠ ً ٠ آٙ كا ٌٗ تو٨ٖ ٝ     ؿاؿٟ ًت ٠ً رٜب٧ت٦ ٝ تٔل٦ كػ ا ٗجبُل ؿاٌٛت. كلٕ آٙ

ٖ  ًجج٦ ؿاُت٠ ٠ً آٙ كات ٧رٜبثٞؿٟ ٝ ٨ٛن  آٙبٕ ؿاؿٟ ٝ ٗجبُل اٛزثـٝٙ ٝا٠ًٜ   ،اٛز بٕ ٛ ـاؿٟ   ٌٗ تو٨
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ٝ ٨ٛ بم ث ٠    ؿ ؿاكؿتٔق ٠ِ٨٘١ ث٠ ٗجبُ ل اً تٜب   ؿك ٝهٞع آٙ ٛوَ ؿاُت٠ اًت. ثـٝٙ ُي، ػلكبً ،اٗب

 ؽٞا١ـ. ٦٘ٛ ٨١ش ؿ٨ْٓ ؽب٦ٓ ؽال٠ٓ ا٠ٌٜ٧ ٗ٘بٙ ٗجبُل احجبت ٛـاكؿ.

تٞاٛـ ٗ بٗٚ ث ٞؿٙ اٝ كا احج بت     ٦ٗكوٚ ٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ٗجبُل هٞت اًت اٝالًًت ٠ً ا اٗب پبًؼ آٙ

تٞاٙ ٌٛجت ث٠ ٗوـاك ما٧ ـ آ ْ ثلا  ت فٗ ٠ كا ؿك ع ن       ٦ٗ عبّ آ٧ب٠ٛ ٗ٘بٙ اٛغٔبك٥ اٝ كا. ًٜـ 

هٞت اًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ٗجبُل ؿك كل٦ٗ اًت ٠ً اعلام ُٞؿ ٗجبُل ث بٓؾ،   حب٨ٛبً ٗجبُل ربك٥ ؿاٌٛت؟

اً تٜبؿ  ؿك ُ ٞؿ   ٦ٗٗغْ ثغج صٞٙ ا٧ٚ اٗٞك ٌِٗٞى اًت ثبػج  ٝ ٗؾتبك ثٞؿٟ ٝ ؿك ،ػبهْ، ػبٖٓ

ث بم   ٧ب اؽت٨ بك ٗجبُ ل   ،آ٧ب ثب ٝرٞؿ ُي ؿك ثٔٞؽ، ػوْ، ػٖٔ ثبُـ.ٝرٞؿ ؿاُت٠ تٔق ث٠ ٗجبُل ُي 

 تل اًت؟ ه٥ٞ تٞاٙ ُلت اًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ٗجبُل ػلكبً ٦ٗ ١ٖ

ٝ ؿك ٛت٨ز٠ رٜب٧ت ًٜـ  ٦ٗ كا هٜغتٔق  ٨ٗبٙ ًجت ًٝجج٨ت كاث٤ٜ لت٠ ُٞؿ ٗجبُل ٌ٘ٚ اًت ُٗ

ـ   ُٞؿ. صٜبٙ ٦ٗ ث٠ اٝ ٌٗتٜـ ٛل ل   ،ٝٓ ٦  ،٠ً اُل ٦ًٌ ؿ٧ِل٥ كا ث٠ هٔـ ًِتٚ ام ثٜٔـ٥ پ لت ًٜ 

، 3 د: 1413)عٔ ٦  كٝؿ  ٗ ٦  ، كلؿ ًٕٞ هبت ْ ث ٠ ُ ٘بك   ًٜـثب ٨ُِ٘ل ؿٝ ٠٘٨ٛ اٝ كا  ٦ًٗٞ ث٨ٚ كاٟ

 م٧لا ٗلٍ ثل احل ًوٞٙ عبْٓ ِٛـٟ اًت.(. 592

م٧ لا ؿك ا٧ ٚ ٗخ بّ ؿٝ     .٧بؿُـٟ ٓغ٨ظ ٨ٌٛ ت جت ٝ ٗجبُل ث٠ ٗخبّ ؿك پبًؼ ثب٧ـ ُلت ه٨بى ً

ً ٠ ؿك ٗغ ْ    ؿكع ب٦ٓ  ؛ًجج٨ت ؿ٧ِل٥ كا هٜغ ً لؿٟ اً ت  كاث٤ٜ ٠ً ٦ٌ٧ ثب ككتبكٍ  ٗجبُل ١ٌتٜـ

پ لت ً لؿٙ    ،ُلك ت  ٛ٘ ٦  ٝ اُل علل صب٦١ ٓٞكتًٜـ  تأح٨ل ٗجبُل ثغج ًجت ثبػج ُـٟ ككتبك

ًجج٨ت ًجت ث ب تٔ ق كا   كاث٤ٜ تٞاٙ ُلت ٗجبُل  ٦٘ٛ ،ًٚلؿ. ثٜبثلا٧ ٦٘ٛ ٥ ؿك ٗلٍ ا٧زبؿتأح٨ل٨١ش 

 اًت.ًلؿٟ ث٠ٌٔ آٙ كا ت٨ٌْ٘  ؛هٜغ ًلؿٟ اًت

 حکن شک دز استٌبد جٌبٗت ثِ هجبشس ٍ سجت ثس اسبس اصَل عولِ٘. 9ـ  الف

 ا٥ ٗؼق ًجت ث٠ ٠ُٛٞ اٗب .آْ ٝرٞؿ ًجت ؿك ًٜبك ٗجبُل ٗغلم اًتثغج ؿك ٗٞاكؿ٥ اًت ٠ً 

غ ٗغلم اًت ٠ً د آق كا ت٢ـ٧ ـ ث ل هٜ     ٗخالً ثبُـ ٗغلم ٨ٌٛت. ٠ ٗجبُلٌٗتٜـ ثكوٚ رٜب٧ت  ٠ً

ٝ ؿك ٛت٨ز٠ د ثب٧ـ هٔ بّ   هبثْ تغْ٘ ثٞؿٟ آق ٗـػ٦ اًت ت٢ـ٧ـ ؿ٨ل ،اٗب ،اًتًلؿٟ ٍُٞ ة 

. ؿك ا٧ٚ ٗٞاكؿ ص ٠  ٝ ؿك ٛت٨ز٠ آق ثب٧ـ هٔبّ ُٞؿ ٝ د ٗـػ٦ اًت هبثْ تغْ٘ ثٞؿٟ اًت ُٞؿ

٨ ت ً جت ام ٗجبُ ل ٝ عٌ ٖ ُ ي كا      ٧ث٠ ًجت ت٢ٜب، ثب٧ـ ٗٞاكؿ اهٞاثلا٥ اًتٜبؿ رٜب٧ت ثب٧ـ ًلؿ؟ 

 ،، رب١ ْ، ٓ ـ٨ل  اؽت٨ بك  ث ٦ ؿك ٓٞكت٦ ٠ً ٗجبُ ل ؿك رٜب٧ ت   »: 526 ٗبؿ٣. ٜٗبثن ف٧ْ ًلؿثلك٦ً 
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٧ي ام ٗ ٞاكؿ   عبّ عٌٖ ُي ؿك ١ل «١ب ثبُـ كوٚ ًجت ٗبٗٚ اًت. ٝ ٗبٜٛـ آٙ ،ٗزٜٞٙ ،ؿ٨ل٨٘ٗن

 ٧ب ؽ٨ل.اًت  ؿ آْ ثل ٗ٘بٙ ٗجبُلتب كُٝٚ ًُٞلؿ ٗقًٞك كا ثب٧ـ ثلك٦ً 

. ؿك كلٕ ُي، اُل ٗجبُل اؿػب ًٜـ ٠ً كبهـ اؽت٨بك سبب دارای اختیار و هباشر فاقذ اختیار. 1

َ   ،آْ اؽت٨بك٥ ثٞؿٙ اػ٘بّٜٗبثن ثٞؿٟ اًت،  اٝ ؿاكا٥ ثٜ بثلا٧ٚ،  . اً ت  اٝ ٗٔنٕ ث٠ احج بت اؿػ ب٧

ـ  ٗ ٦  جبُل كا حبثتآْ ٗ٘بٙ ٗ ْ ا٧ٚ ٗوـاك ،ُٞؿ. ٜٗت٦٢ ٦ٗ ٗغٌٞة اؽت٨بك اٗ ب ا٧ٌٜ ٠ اٝ ت٢ٜ ب     .ًٜ 

ٗ ؼ٨ق  ا٥  ٍ ث٠ اٛ ـامٟ ؽت٨بكثٞؿٟ ٧ب ا ًجت كبهـ اؽت٨بك ٗبٗٚ ثبُـ ؿك كل٦ٗ اًت ٠ً حبثت ُٞؿ

 ٠ً ؿك ٗٞكؿ ًجت ١ ٖ ر بك٥   ،ثٞؿٙ اػ٘بّ آْ اؽت٨بك٥ ثٞؿٟ ٠ً رٜب٧ت ث٠ اٝ ٌٗتٜـ ٨ٌٛت. ٛجؼبً

اً تٜبؿ رٜب٧ ت ام ر٢ ت كو ـاٙ ٝ      ل ُ ي ؿك اُ   ،٨ُلؿ. ثٜبثلا٧ٚ ٦ٗ بّ كا، ر٥ٞٔ ا٧ٚ اعتُ٘ٞؿ ٦ٗ

ؿ١ـ ٠ً رٜب٧ت كا كو ٚ   ٦٘ٛ ٝرٞؿ اؽت٨بك ؿك ًجت ٝ ٗجبُل ثبُـ، آْ اؽت٨بك٥ ثٞؿٙ اػ٘بّ اربمٟ

 .ٗجبُل ٗبٗٚ اًتُلت كوٚ تٞاٙ  ٦٘ٛ ثٜبثلا٧ٚ. ث٠ ًجت ٧ب كوٚ ث٠ ٗجبُل ٌٗتٜـ ثـا٨ٖٛ

ـ . اُل ٗجبُل ٗـػ٦ ر٢ْ ثبُـ ٧ب ًجسبب عالن و هباشر جاهل. 2 ص ٠ ثب٧ ـ    ت ٗـػ٦ ر٢ْ ثبُ 

ـ ٝ ٟ ٠ً ٝٓ ٦ ؿٕ د اً ت ؿ كا هٔ بّ    ٢ُبؿت ؿ١ٜثل اكتٌبة هتْ د تًٞٚ ؿ  آق ٝ ة ًلؿ؟ ٗخالً

 ٌٗئ٠ٔ ام ع٨ج ر٢ْ ٝ ػٖٔ ًجت ٝ ٗجبُل صٜـ عبٓت ؿاكؿ: ت٦ ٢ُبؿت كُٝٚ ُٞؿ.ٝ ثؼـ ٛبؿكًًٜـ 

هبت ْ ٝاهؼ ٦ اُ تجبٟ     ٛ ـ ٝ ؿ كا ث ب  ا ٠ٗـػ٦ ثبُٜـ ٠ً ام ٝاهؼ٨ ت اٛ الع ٛـاُ ت    ١ٖ ٢ُٞؿ .1. 2

ٗـػ٦ ر٢ْ ث٠ ٝاهؼ٨ت ثبُـ. ا٧ٚ ؿك عب٦ٓ اًت ً ٠ ٝٓ ٦    اًتٛـ ٝ ١ٖ ٟ ٠ً ٗجبُل هٔبّ ا ٠ُلكت

اٛـ ٝ ارلا٥ هٔ بّ   ًلؿٟ ٝ ٢ُبؿت ًقة ؿاؿٟتجب٦ٛ ثل هتْ ؿ  د ًٜـ ٢ُٞؿ ٝ ٦ٓٝ ؿٕ ٦ٗ اؿػبؿٕ ؿ 

ـ  ٗ ٦  ٛظل . ؿك ا٧ٜزب ص٠ ا٦ٔٓ عبًٖ اًت؟ ث٠ثٞؿٟ اًتػٖٔ ث٠ ٛبؿكًت٦ ٢ُبؿت كؿٖ  ث٠ ا٧ٜز ب   كً 

بة ٗجبُل ربك٥ اًت. آجت٠ اًتٔغبة ر٢ْ اكتٌٛبع٤٨ ًجت ١ٖ ؿك ٛبع٤٨ اًتٔغبة ر٢ْ ١ٖ ؿك 

رٜب٧ت ث٠ ١ل ؿ٥ٝ ًجت ٝ ٗجبُل ٌٗتٜـ اًت ٧ب كوٚ ث٠ ًجت ٧ ب  ًٜـ. عبّ  ٦ٗ رٜب٧ت ػ٘ـ كا ٛل٦

 ُل ٌٗتٜـ اًت ٝتٞاٙ ُلت رٜب٧ت كوٚ ث٠ ٗجب ٦٘ٛ ،ٛجبُـ اُل ٓٞث ،كًـ ٦ٗ ث٠ ٛظل كوٚ ث٠ ٗجبُل؟

 اٝ ٗبٗٚ اًت. كوٚ

حبث ت ُ ٞؿ    ،ثلػٌي ،٧بًٜـ ٗجبُل اؿػب٥ ر٢ْ  ،٦ٓٝ ،اُل حبثت ُٞؿ ٠ً ًجت ػبٖٓ ثٞؿٟ .2. 2

، صٞٙ ٦ًٌ ٠ً علكَ ٜٗبثن آْ اًت ٌٜٗل ث٠ ًٜـًجت اؿػب٥ ر٢ْ  ،٦ٓٝ ،٠ً ٗجبُل ػبٖٓ ثٞؿٟ

ْ  ػ٢ـ٣ ثل  ٝ ثب هٌٖ ؽٞكؿٙ ٗ٘بٙ ُٞؿ ٗغٌٞة ٦ٗٗـػ٦ ر٢ْ ٌٜٗل  ،كٝؿ ٦ٗ ُ٘بك  ،ٛ لف ٗوبث 
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ػٔ ٖ  ُي ؿك ا٧ٜزب ) ؿكثٜبثلا٧ٚ، ٧بثـ.  ٦ٗ اًتولاك ،٠ً ٌٗ٘ٚ اًت ًجت ٝ ٌٗ٘ٚ اًت ٗجبُل ثبُـ

ٝ ٠ِ٨٘١ ٗجبُل ت٢ٜب ك لؿ ٗ بٗٚ ٝ ٌٗ ئّٞ    اًت  تٞاٙ ُلت آْ ثل ٗ٘بٙ ٗجبُل ٦٘ٛ ١ٖٝ ر٢ْ( 

 .تٔق ٧ب رٜب٧ت اًت

ً ٠ آ ق ة كا ت٢ـ٧ ـ ث ٠ هٜ غ       اُل حبثت ُ ٞؿ  سبب دارای رضایت و هباشر فاقذ رضایت.. 3

 هبثْ تغْ٘ ٝ آق ٗـػ٦ ت٢ـ٧ـ هبثْ تغ٘ ْ ثبُ ـ، آ٧ ب    ة ٗـػ٦ اًلاٟ ؿ٨ل ،اٗب ،اًتًلؿٟ ٍُٞ د 

ُـ ٠ً د آ ق كا ت٢ـ٧ ـ   اُل حبثت  ٗخالً اًت؟ ،ُٞٛـٟ ٧ؼ٦ٜ اًلاٟ ،تٞاٙ ُلت آْ ثل ٗ٘بٙ ٗجبُل ٦ٗ

ٚ   ـ ثبُآق ٗـػ٦  ،ٌٓٚ ،ًلؿٟ ٝ ام اٝ هٜغ ٍُٞ ة كا ؽٞاًت٠ اًت  ،د ُلت٠ ُ ٍٞ ة كا هٜ غ ً 

د  ،اٗ ب  ،ث ٠ د ٌٗ تٜـ اً ت    1392م.ٕ.ا.  377 ٗبؿ٣ٝ ؿك ٛت٨ز٠ هٜغ ٍُٞ ٛجن ، ًِٖ ٦ٗ تٞ كا ُل٠ٛٝ

 هٜ غ ً ٚ،  ت ٠ ُ ٍٞ ة كا   آق كا ت٢ـ٧ـ ًلؿٟ ٝ ٝػ٨ـ ً٘تل ام هتْ ث ٞؿٟ ٝ ُل  ٗـػ٦ اًت ٠ً ٓلكبً

ب تٞر ٠ ث ٠   ث ٘بٙ ٗجبُل اًت؟ صلا؟ؿك ا٧ٜزب ص٠ ثب٧ـ ُلت؟ آ٧ب آْ ثل ٗ، مٖٛ ٦ٗ ث٠ تٞ ٦ٔ٨ً ُل٠ٛٝ

 ًٜـ؟ ٦ٗ آْ ص٠ ص٨ن٥ كا اهت٘ب ،كٗب٧ت ٛـاكؿ ،٦ٓٝ ،ؿاكؿ ُٞٛـٟ اؽت٨بك ا٠ٌٜ٧ اًلاٟ

ًٜ ـ   ٗ ٦  م٧لا ثبم آْ اؽت٨بك٥ ث ٞؿٙ اػ٘ بّ ؿالٓ ت    .ٌٗ٘ٚ اًت ُلت٠ ُٞؿ پبًؼ ٗخجت اًت

 ٨ٛ ن  ُل ٌٗئّٞ اً ت. ٝ ؿك ٛت٨ز٠ ٗجبًٜـ هبثْ تغْ٘ اًت اًلاٟ كا احجبت  ٦ًٌ ٠ً ٗـػ٦ اًلاٟ ؿ٨ل

ؿك ا٧ٜزب ٠ً آْ ت٢ـ٧ـ ٌٖٗٔ اًت ػوال ؿك ُي ٨ٗبٙ اًلاٟ ؿ٨ل هبثْ تغْ٘ ٝ ٌٗ٘ٚ اًت ث٨٧ِٖٞ 

ـ ت٢ـ٧ـ هبثْ تغْ٘ ص٨ٜٚ ا٦ٔٓ ٛـاكٛـ ٠ً ٗـػ٦ اًلاٟ ثب٧ـ اًلاٟ كا احج بت   صٜ ٨ٚ  ظ ب١لاً   ،. اٗ ب ًٜ 

ـ  ٗ ٦  ٢ٛ ب٦٧ ث ٠ ٛظ ل    ؿاٜٛ ـ. ؿك اكم٧ بث٦   ٗ ٦  ٧ؼ٦ٜ ػوال ثبم آْ كا ثل ٌٗئ٨ٓٞت ٗجبُل ؛٨ٌٛت  كً 

كًـ ١ل ًي  ٦ٗ ام ٧ي ًٞ ث٠ ٛظل م٧لا .ٗتٞر٠ ٗجبُل ؿاٌٛتكوٚ تٞاٙ ٗ٘بٙ كا ؿك ا٧ٚ كلٕ  ٦٘ٛ

ب٥ ٗجبُل پق٧لكت٠ ٨ٌٛت ٠ً اً لاٟ  ثٜبثلا٧ٚ اؿػ .اًت اٛزبٕ ؿ١ـ كٗب٧ت ١ٖ ؿاُت٠ ؽت٨بكًبك٥ كا ثب ا

ـ ٝ اًلاٟ هبثْ تغ٘ ْ م٧ ل ث بك    ػوال ث٠ ٓلف ت٢ـ٧ هبثْ تغْ٘ ثٞؿٟ اًت. ام ٥ًٞ ؿ٧ِل ؿبٓجبً ؿ٨ل

ـ  ٦٘ٛ كٝٛـ ٝ ٗلتٌت ػ٦ٔ٘ ٠ً ؽالف ٨ِٗٔبٙ اًت ٦٘ٛ ؿ٧ِل٥ ؽٔ ّٞ اُ ل ام ا٧ِ بٙ     ٠ث   ؛ُ ٞٛ

ٙ  ٗخْ هٜغ ٍُٞ ؿ٧ِل٥ ؿك هجبّ ٗخالً ،ػ٦ٔ٘ ٗزلٗب٠ٛ ؽٞاً ت٠   ،١ ٖ ٧ ي ً ٦ٔ٨    آٙ ،٦ٔ٨ً ؽ ٞكؿ

ث بم ١ ٖ ؿك ا٧ٜز ب     ثٜبثلا٧ٚ،ُٞؿ. پي اؿػب٥ ًجت ٗج٦ٜ ثل هبثْ تغْ٘ ثٞؿٙ ت٢ـ٧ـ پق٧لكت٠ ٨ٌٛت. 

 .ٗتٞر٠ ٗجبُل ثـاٛـكوٚ ٝ ٗ٘بٙ كا  ٨١ش ا٦ٔٓ ٝرٞؿ ٛـاكؿ ٠ً عٌٖ ُي كا كُٝٚ ًٜـ

ُٞؿ ٠ً ٗ ـػ٦ ػ ـٕ ثٔ ٞؽ ٌٜٗ ل      ٦ٗ اًتٔغبة ػـٕ ثٔٞؽ ثبػج .سبب بالغ و هباشر نابالغ. 4
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ُٞؿ ٝ ثب هٌٖ علكَ پق٧لكت٠ ُٞؿ ٝ ٗـػ٦ ثٔٞؽ ٗ ـػ٦ ث ٠ ُ ٘بك كٝؿ ً ٠ ثب٧ ـ آٙ كا       ٗغٌٞة

ـػ٦ ػ ـٕ ثٔ ٞؽ ع ٨ٚ    اُل حبثت ُٞؿ ٠ً ً جت ث بٓؾ ث ٞؿٟ ٝ ٗجبُ ل ٗ      ( : آق. ؿك ٛت٨ز٠ًٜـاحجبت 

 ،. ؿك ٛت٨ز ٠ ٝ رٜب٧ت ث٠ ًجت ٌٗتٜـ اً ت  ُٞؿ ٦ٗ ، علف اٝ ثب هٌٖ پق٧لكت٠اكتٌبة رٜب٧ت ثبُـ

ً ٠ ً جت   ًٜـ اؿػب  ،٦ٓٝ ،اُل حبثت ُٞؿ ٠ً ٗجبُل ثبٓؾ ثٞؿٟ( ة ُٞؿ. ٦٘ٛ آْ ٗ٘بٙ ٗجبُل حبثت

 ،٦ٓٝ ،ًجت ثبُـػ٢ـ٣ ؿٟ تب اع٨بٛبً رٜب٧ت ث٠ اٝ ١ٖ ٌٗتٜـ ثٞؿٟ ٝ ثؾ٦ِ ام ٌٗئ٨ٓٞت ثل ١ٖ ثبٓؾ ثٞ

ؽٔ ّٞ رٜب٧ ت    ٠ث   ،ًجت ٌٜٗل ثٔٞؽ ثبُـ، اًتٔغبة ػـٕ ثٔٞؽ كاكغ ٗ ٘بٙ ً جت ام رٜب٧ ت   

اُل ١ٖ ًجت ١ٖ ٗجبُل ١ل ؿٝ اؿػب٥ ػـٕ ( د .ٝ ؿك ا٧ٜزب آْ ثل ٗ٘بٙ ٗجبُل اًتاًت  ،ػ٘ـ٥

 اٗ ب ا٧ٌٜ ٠ رٜب٧ ت ؿ٨ ل     .ً بمؿ  ٗ ٦  ة ػـٕ ثٔٞؽ اًتٜبؿ رٜب٧ت ػ٘ـ٥ كا ٜٗتل٦، اًتٔغبًٜٜـثٔٞؽ 

اُ ل   ٗبٛـ. ٗخالً ٦ٗ ًبمؿ ٝ ً٘بًبٙ ٌِْٗ ثبه٦ ٦٘ٛ ٧ب ث٠ ٦ٌ٧ كا كُٝٚاًت  ػ٘ـ٥ ث٠ ١ل ؿٝ ٌٗتٜـ

ًٜٜ ـٟ تلؿ٧ ـ    ث٠ كلٕ ا٠ٌٜ٧ ؿك اًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ اً لاٟ ًٜـ، كا اًلاٟ ثل رٜب٧ت  ؿ٧ِل ٛبثبٓـ٦ ٛبثبٓـ٦

 ص٠ ثب٧ـ ًلؿ؟ثبُـ، 

 كلٕٝ آْ كا ثل ٗ٘بٙ ٗجبُل ؿاٌٛت. ٤تٞاٙ ؿك ١٘ ٦٘ٛ ًت ٠ًا عبْٓ ثغج ا٧ٚ

ـ  ٗجبُل عبٓت ًبثنؿك كلٕ ُي، اُل  ،ؿك ا٧ٜزب .سبب عاقل و هباشر هجنون. 5  ،كُٝٚ ثبُ 

 رٜٞٙ ثٞؿٟ، رٜب٧ت ث٠ ًجت ٌٗتٜـٗجبُل ُٞؿ ٝ ؿك ٛت٨ز٠ اُل عبٓت ًبثن  ٦ٗ ػْ٘ثل ١٘بٙ اًبى 

 ً ٠ ا٧ز بؿ  ع بٓت٦  اُل عبٓت ًبثن ػوْ ثبُـ، ٢ٛب٧ ت  . ُلٙ آ٠ٌٛ اه٥ٞ ام ٗجبُل ثبُـ ث٠ ؛ُٞؿ ٦ٗ

. پي ث بم آ ْ   ُٞؿ٠ٛ ا٠ٌٜ٧ رٜب٧ت كوٚ ث٠ اٝ ٌٗتٜـ  ،ُٞؿ اٌٗبٙ اًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ٗجبُل اًت ٦ٗ

تٞاٙ ثل اً بى آ ْ    ٦ٗ . اُل عبٓت ًبثو٠ ٗؼٕٔٞ ٛجبُـ،ُٞؿ ٦٘ٛٗ٘بٙ ٗجبُل ام ا٧ٚ ك١ِقك حبثت 

ت ٞاٙ ث ل اً بى     ٛ٘ ٦  ٛت٨ز٠ ؿك .ُٞؿ ٦ٗ ٗبٜٛـ كلٕ هج٦ٔعٌَ٘ ٝ ًلؿ ثل رٜٞٙ ػْ٘  ػوْؿٔج٤ 

ً ٠ ؿك   ،تٞاٙ ثل اًبى آ ّٞ ػ٨ٔ٘ ٠   ٦٘ٛ ٛت٨ز٠ آ٠ٌٛ آّٞ ػ٠٨ٔ٘ آْ كا ثل ٗ٘بٙ ٗجبُل ؿاٌٛت.

ثب٧ـ ث٠ آّٞ ٝ عٌٖ ُي كا كُٝٚ ًبؽت  ،ُٞؿ ٦ٗ ٗٞكؿ عبالت ػبكٕ ثل ًجت ٝ ٗجبُل ربك٥

٧ ٖ  م٧لا ػٖٔ ار٘ب٦ٓ ؿاك .٧ي كرٞع ًلؿ ل١ ثبك٣تٞاٙ ث٠ آْ ثلا ت ؿك ٦٘ٛ ؼبًؿ٧ِل ٗلارؼ٠ ًلؿ. ٛج

ت٢ٜ ب٦٧   ٠ً ػبْٗ ٝ ٌٗئّٞ عبؿح٠ ؽبكد ام ًجت ٝ ٗجبُل ٨ٌٛت. ُلص٠ آْ ثلا ت ؿك عن ٗجبُل ث٠

ؿك ٛت٨ز ٠   .ٞ ؿك عن ًجت ربك٥ اًتاًت ثب آْ ثلا ت٦ ٠ً ث٠ ٨٘١ٚ ٛغ ٗؼبكٕ ،ُٞؿ ٦ٗ ربك٥
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٧ب ث٠ ت٨ٜٔق ؿ٧ ٠ ؿك  ًلؿ بّ ٧ب ثب٧ـ ث٠ هلػ٠ كرٞع ع .ًٜٜـ ٦ٗ كٕ ٝ تٌبهْٚٓ ثلا ت تؼب١ل ؿٝ ا

 ٨ُل٧ٖ. ٦ٗ ؿك اؿا٠ٗ ا٧ٚ ٜٗٔت كا پ٦ .ًلؿآ٘بّ كرٞع  ٧ب ث٠ ث٨ت عن ١ل ٧ي عٌٖ ؿاؿ

 6982. حکن شک دز استٌبد تلف ثِ هجبشس ٍ سجت دز قبًَى هجبشات اسالهٖ 4ـ  الف

١ ٖ ا٧ ٚ    526 ٗ بؿ٣ ٗجبُل آْ ثل ٗ٘بٙ ٗجبُل اً ت ٝ   ؿك ارت٘بع ًجت ٝ ثل ا٧ٚ ٗجٜب ٠ً ٛسق٧ل٧ٖ

ٝ ؿاؿٟ ص٠ ثب٧ ـ ً لؿ؟ رٜ ب٧ت٦ كػ     ام ٜٗظل هبٛٞٙ آْ كا ٛسق٧لكت٠ ٝ ٨ٛبٝكؿٟ اًت، ؿك كلٕ ُي

٦ٓٝ هٞت ًجت ٝ ٗؼق ٗجبُل ٧ ب اؿػب١ ب٥ ٗؾتٔ ق ا٧ ٚ ؿٝ ثبػ ج ُ ـٟ        .ًجت ٝ ٗجبُل٥ ؿاكؿ

 .٠ ٗجبُل ٌٗتٜـ اًت ٧ب ث٠ ًجت ٧ب ١ل ؿٝثكوٚ هب٦ٗ ٛـاٛـ ٝ ٛتٞاٛـ اعلام ًٜـ ٠ً آ٧ب رٜب٧ت 

ٌٗ٘ٚ اًت ُلت٠ ُٞؿ كاٟ ؿكًت كرٞع ث٠ هٞاػـ ػٖٔ ار٘ب٦ٓ اًت. ؿك عبّ عبٗل ؿٝ ٗبؿٟ ام 

ؿك » ؿاكؿ: ٗ ٦  ٗو لك  482 ٗ بؿ٣ اٛـ. ام ٧ ي ً ٞ    عٌٖ آٙ كا ث٨بٙ ًلؿٟ 1392هبٛٞٙ ٗزبمات اًال٦ٗ 

ػـٕ اٌٗبٙ تؼ٨٨ٚ ٗلتٌت، صٜبٛض٠  ٛلل ٝ ٗٞاكؿ ػٖٔ ار٘ب٦ٓ ث٠ اٛتٌبة رٜب٧ت ث٠ ٦ٌ٧ ام ؿٝ ٧ب صٜـ

 ٗ بؿ٣ ٝ ام ٥ًٞ ؿ٧ِل ٜٗبثن  .«ُٞؿ هٔبّ ًبهٚ ٝ عٌٖ ث٠ پلؿاؽت ؿ٠٧ ٦ٗ ،رٜب٧ت ػ٘ـ٥ ثبُـ

ٓٞكت  ؿك ٗٞاكؿ ػٖٔ ار٘ب٦ٓ ث٠ اكتٌبة رٜب٧ت، تًٞٚ ٧ي ٛلل ام ؿٝ ٧ب صٜـ ٛلل ٗؼ٨ٚ، ؿك» :477

 ُ ٞؿ ٝ ؿك  ؿك ا٧ ٚ ث بة ػ٘ ْ ٗ ٦     ٝرٞؿ ٓٞث ثل ثلؽ٦ ام اٛلاف ػٖٔ ار٘ب٦ٓ، ٛجن ٗٞاؿ هٌ ب٠ٗ 

ًُٜٞـ ًٜـ ٠ً اُل ٦ِ٘١ ًُٜٞـ ٜٗبٓج٤ تٞاٛـ ام ٗت٢٘بٙ  ٓٞكت ػـٕ ٝرٞؿ ٓٞث، ٓبعت عن ٦ٗ

ُٞؿ ٝ ؿك ؿ٨ل هتْ ؿ٠٧ ث٠ ٌٛجت ٌٗ ب٥ٝ ام   آ٘بّ پلؿاؽت ٦ٗ ٧بؿ ًٜٜـ ؿك ؽّٔٞ هتْ ؿ٠٧ ام ث٨ت

 «ُٞؿ. ٗت٢٘بٙ ؿك٧بكت ٦ٗ

ؿاٛ ٨ٖ هت ْ    ٗ ٦  اٛـ ٠ً ؿك كل٦ٗ 482ٝ  ٧477لا ٗٞاؿ م .ٓغ٨ظ ٨ٌٛتا٧ٚ كاٟ  كًـ ٦ٗ اٗب ث٠ ٛظل

ًت ٠ً ٧ي ٌٗتٜـ اًت. اٗب ٗغْ ثغج رب٦٧ ا ؿا٨ٖٛ ث٠ ًـإ ٦٘ٛ ،٦ٓٝ ،ث٠ ٧ي ٛلل ٌٗتٜـ اًتكوٚ 

كٝؿ ث ٠ ١ ل ؿٝ    ٦ٗ ٨ٛن اعت٘بّٝ اًت ث٠ ٗجبُل ٌٗتٜـ كوٚ ث٠ ًجت ٧ب كوٚ ٜب٧ت رؿ٨١ٖ  ٦ٗ اعت٘بّ

 ٌٗتٜـ ثبُـ.

ٝ تٞاٙ عٌٖ ث٠ ت٨ٜٔق ؿ٠٧ ٝ ث٠ ػجبكت ث٢تل تو٨ٌٖ ؿ٠٧ ٨ٗبٙ ً جت   ٦ٗ كًـ ؿك ا٧ٜزب ٦ٗ ث٠ ٛظل

ا٥ ًِ ت٠ ٧ ب ٗٔ ـٕٝ     ١لُبٟ ٦ًٌ ؿك احل ككتبك ػـٟ» :اًت 479ٗبؿ٣  ٗٞٗٞعٗجبُل ؿاؿ. ٌٗتٜـ ا٧ٚ 

١ب ثب٧ ـ   آ٤٘١ٙ ٌٗتٜـ ث٠ ثلؽ٦ ام ككتبك١ب ثبُـ ٝ ٗلتٌت ١ل ككتبك ِٗؾْ ٛجبُـ،  ْ ُٞؿ ٝ رٜب٧ت

 .«ٛٞك ٌٗب٥ٝ ثسلؿامٛـ  كا ث٠ٓـٗبت ؿ٤٧ ٛلي ٧ب ؿ٤٧ 
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 ،ُبْٗ ٗغ ْ ثغ ج   ٧و٨ٜبً ،«ٌٗتٜـ ث٠ ثلؽ٦ ام ككتبك١ب ثبُـ ْ رٜب٧ت»ُلص٠ ا٧ٚ ٗبؿٟ ٗولك ؿاُت٠ 

 ُٞؿ. ٦ٗ ،)ًجت ٝ ٗجبُل( ٌٗتٜـ ثبُـ ١ل ؿٝ ػبْٗ ٠ً ٗغتْ٘ اًت رٜب٧ت ث٠

 ٍ اشبزُ ثِ ثسخٖ هَازد آى اهکبى استٌبد جٌبٗت ثِ سجت ٍ هجبشس( ة

٦ٌ٧ تج٨٨ٚ ٝ ؿ٧ِل٥ اُبكٟ ث٠ ثلؽ٦ ٗٞاكؿ اً تٜبؿ رٜب٧ ت ث ٠     ؛٨ُل٧ٖ ٦ٗپ٦  هٌ٘ت ؿٝثغج كا ؿك 

 ٝ ًجت. ٗجبُل

 دز استٌبد جٌبٗت ثِ سجت ٍ هجبشس 621 هبدٓتحل٘ل . 6ـ  ة

ٗٞكؿ ا٠ٌٜ٧ ٗؤ ٞؿ  ؿك ...«  ػٞاْٗ ثبُـ٠ ت٘بٕ ٝ صٜبٛض٠ رٜب٧ت ٌٗتٜـ ث»... ؿاكؿ:  ٦ٗ ٗولك 526 ٗبؿ٣

ٙ   ا ُٞؿ. ٛظل اّٝ آٙ ٦ٗ ص٨ٌت ؿٝ ٛظل ؿ٧ـُٟقاك ام ا٧ٚ ػجبكت  هبٛٞٙ ُ قاك   ًت ً ٠ ٗؤ ٞؿ ه بٛٞ

تٞاٛ ـ ث ٠ ١ ل ؿٝ     ٗ ٦  ؿك ا٧ٚ ارت٘بع اًت ً ٠ رٜب٧ ت  كوٚ ارت٘بع ػل٦ٗ ًجت ٝ ٗجبُل اًت ٝ 

آ ق ٝ ة هٔ ـ    . ٗخالًاًت ػبْٗ مٗبٙ ؿٝ ١ٖ تأح٨لارت٘بع ػل٦ٗ ؿٝ ػبْٗ ث٠ ٗؼٜب٥  .ٌٗتٜـ ثبُـ

ا٨ِٛناٛ ـ ٝ د   ًٜـ ٝ ة ٦ًِ كا ث٠ ً٘ت اٝ ثل٦ٗ ٦ٗ ت٨لاٛـام٥آق ث٠ ً٘ت اٝ  .ًِتٚ د كا ؿاكٛـ

)آ ق(  » ٧ ب ا٧ٌٜ ٠   ٨ٗ لؿ.  ٗ ٦ ًٜ ـ   ٦ٗٝ رلاعت٦ ٠ً ًَ ٝاكؿ ًٜـ  ٦ٗؿك احل ت٨ل٥ ٠ً ث٠ اٝ آبثت 

عبّ كلاك ام ؿًت )آق( ث ٠ ص ب٦١ كلٝاكت ـ ً ٠      ٛ٘ٞؿٙ )ة( ٛ٘ب٧ـ ٝ )ة( ؿك  ث٠ ٗٔـٕٝ ٗجبؿكت

ٓ ٞكت اُ ل ٗ لٍ )ة( ٛبُ ٦ ام       ا٧ٚ )ة( علل ًلؿٟ ثبُـ. ؿك)د( ثب ًجن ت٨ٖ٘ٔ ؿك ٨ٌٗل كلاك 

ر٘غ ٓـٗبت )آق( ٝ ٓـٗبت ٛب٦ُ ام ًوٞٙ ؿك صبٟ ثبُـ، رٜب٧ت ٌٗتٜـ ث٠ ٗجبُ لت )آ ق( ٝ   

 (.75: 1394 ب٨ٛ آهب٦٧) .«تٌج٨ت )د( ؽٞا١ـ ثٞؿ

كًـ ا٧ٚ ًؾٚ ٓغ٨ظ ٨ٌٛت ٝ ا٧ٚ ٗبؿٟ ؿك ٗو بٕ ارت٘ بع ػلٗ ٦ ً جت ٝ ٗجبُ ل       ٦ٗ اٗب ث٠ ٛظل

ٝ ؿاكؿ ٝ ث٠ٌٔ ؿك ٗوبٕ ارت٘بع ٦ٓٞٛ ًجت ٝ ٗجبُل اًت ٧ب الاهْ اٛالم  ؛٨ٌتٛ ُ ٞؿ.   ٗ ٦  ُبْٗ ١ ل ؿ

ت٨ ل ٝ   ٦ٌ٧ رلاع ت ٛبُ ٦ ام  ؿاؿٟ؛ ت٨ٗٞظ ا٠ٌٜ٧ ؿك ٗخبّ ٧بؿُـٟ ٝ ٛظب٧ل آٙ ؿك ٝاهغ ؿٝ رٜب٧ت كػ 

٠ُٛٞ ً جج٨ت٦ ث ٠    ٝ ُؾْ ة ٠ً ًَ كا ك١ب ًلؿٟ ٨١ش .ؿ٧ِل٥ رلاعت ٛب٦ُ ام ؿٛـاٙ ُلكتٚ ًَ

 ٦ٌ٧ آ ق ً ٠ ت٨ ل مؿٟ    ٝرٞؿ ؿاكؿ؛ؿك ا٧ٜزب ؿٝ ٗجبُل ٝ ٧ي ًجت  ،آق ٠ً صبهٞ مؿٟ ٛـاكؿ. ؿك ٝاهغ

اٗب ًبك ة ٨١ش كثٜ ٦ ث ٠ آ ق    . اًت ٗجبُلًَ ًجت ٝ  ة ًَ ٦ًٗٞ٠ً ٝ ؿ٧ِل٥ ة ٝ  )ٗجبُل(

ٙ   ٨ٌٛ ت  ا٠ٌٜ٧ ؿك ا٧ٚ ٗٞاكؿ رٜب٧ت ث٠ ١ل ؿٝ ٌٗتٜـ اًت ٗغ ْ تلؿ٧ ـ    .ٛـاكؿ ٛ ـاكؿ؛   ٝ ٨ٛ بم ث ٠ ث٨ ب

 .(31   30 ،42، د 1422 ؽ٦٧ٞ ←اٛـ ) ٠ً كو٢ب ١ٖ كلٝػبت٦ كا ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ ٜٗلط ًلؿٟ صٜبٙ
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ؿاؿٟ ًت ٠ً ٧ ي رٜب٧ ت كػ   ا كلٕ آٙ ،اًت 363 ٗبؿ٣رب٧ِن٧ٚ  526 ٗبؿ٠٣ اٗب ثب تٞر٠ ث٠ ا٧ٌٜ

ارت٘ بع   كٝ رٜب٧ت ث٠ ١ل ؿٝ ٌٗتٜـ اًت. ث٠ تؼج٨ ل ؿ٧ِ ل ؿ  ؿاكؿ ٠ً ا٧ٚ ٧ي رٜب٧ت ًجت ٝ ٗجبُل٥ 

ًجت ٝ ٗجبُل ٗؼٜب ٛـاكؿ ث٨٧ِٖٞ آْ ثل ٗ٘بٙ ٗجبُل اًت ٝ ٗؼٜب ٛ ـاكؿ ثِ ٨٧ٖٞ اُ ل ً جت      ٦ِػلٗ

ٝ ث ٠   ٗؼٜ ب  ا٧ ٚ ؿٝ ث ٦  ٗوب٧ٌ ٤  ًجت ٝ ٗجبُل  ؿك ارت٘بع ػل٦ِٗ ًجت ٗبٗٚ اًت.كوٚ اه٥ٞ ثبُـ، 

ً ٠  ا٥  ث ٠ ُٞٛ ٠   ؛تٞاٙ ُلت ٦ٌ٧ اه٥ٞ ام ؿ٧ِل٥ اً ت  ٦٘ٛ اًت ٝ تأح٨لـٟ ٝ ثـٝٙ ٧كب تؼج٨ل ث٢تل ث٦

ٛ ـاكؿ ٝ ١٘ ٠    ت أح٨ل بة ث٠ ٛغٞ ػل٦ٗ ١ٖ اه٥ٞ ث ٞؿٙ  ؿك ارت٘بع اًج ثـاٙ ٌٗتٜـ اًت.كوٚ رٜب٧ت 

اُل ص٢بك ٛلل ثل اكتٌبة مٛب٥ ثب ٗغبكٕ ٦ًٌ ٢ُبؿت ثـ١ٜـ ٝ ٠ً ٛلل ػٔ ٖ ث ٠ ً قة     ٗخالً .ٛـا ٗبٗٚ

، ثبُـٟ ُلكت٠ ٝ ٛلل ص٢بكٕ اُتجبٟ ًلؿٟ ٝ ٢ِٗٞؿ ػ٠٨ٔ كا ثب ما٦ٛ ٝاهؼ٦ اُتجبؿاُت٠ ثبُٜـ ثٞؿٙ ٢ُبؿت 

٢ُٞؿ ػبٖٓ ُلًت ؿك هتْ ػ٘ـ ًلؿٟ ٝ ٛلل رب١ ْ ٗلتٌ ت    . ٢ٛب٧تب١ًٌتٜـ ١ل ص٢بك ٛلل ُل٧ي هتْ اٝ

 ؿك ٗٞكؿ ارت٘بع ػل٦ٗ ًجت ٝ ٗجبُل ٨ٌٛت. 526 ٗبؿ٣پي  .ػ٘ـ ُـٟ اًت هتْ ُج٠

 ٗب هسئَل ثَدى ّس دٍ . هَازدٕ اش استٌبد جٌبٗت ثِ سجت ٍ هجبشس2ـ  ة

٧ ب   ١ب٦٧ ٧بكت ٠ً ؿك آٙ رٜب٧ت ٝ تٔق ١ٖ ث٠ ًجت ٌٗتٜـ ثبُـ ١ٖ ث٠ ٗجبُ ل  ٗخبّ تٞاٙ ٗخبّ ٧ب ٦ٗ آ٧ب

 هلاك ؿاؿ.آجت٠ ثب٧ـ ٠ً ٌٛت٠ كا ٗـٛظل  .پبًؼ ٗخجت اًت ؿٝ ٌٗئّٞ تٔق ٝ رٜب٧ت ُٜبؽت٠ ُٞٛـ؟ ١ل

١ ب٥ آٙ ؿً ت٠ ام كو٢ ب ٝ عوٞه ـاٛب٦ٛ ً ٠       تٞاٙ ا٧ٚ ثغج كا ؿك ػجبكات ٝ ُٛٞت٠ ٦ٗ .اولنکتة 

 آجت٠ ث٠ ُلٙ آ٠ٌٛ ؿك ا٧ٚ كلٕ ث بم آ ْ كا   .اٛـ پ٦ ُلكت ًجت ٝ ٗجبُل كا پق٧لكت٠ كلٕ ثلاثل٥

ـ  ثلؽ٦ ثلاثل٥ ًجت ٝ ٗجبُ ل كا پق٧لكت ٠  ثل ٗ٘بٙ ٗجبُل ٛـاٜٛـ.  ٚ  ُلص ٠ ث بم    ؛اٛ   ٗجبُ ل كا ٗ بٗ

١لُ بٟ ؿٝ ٛل ل ؿك        69 ٗ بؿ٣ »ؿاُ ت:   ٗ ٦  ٗولك 1361هبٛٞٙ ؿ٧بت  .(569: تب ث٦ )ؽ٦ٜ٨٘،ؿاٜٛـ  ٦ٗ

ح٨ل أت٠ً  ؿك ٓٞكت٦ ،ؿاُت٠ ثبُـ تٛغٞ ٗجبُل ؿؽب٠ٓ ؿ٧ِل٥ ث ٛغٞ ًجت ٠ٝ رٜب٧ت٦ ٦ٌ٧ ثاكتٌبة 

ثلؽ ٦ ثلاث ل٥ ً جت ٝ     «.كوٚ ٗجبُل ٗبٗٚ اً ت  ،ٗجبُل ث٨ِتل ثبُـح٨ل أت١ٖ ثبُـ ٧ب  ثلاثل ١ل ؿٝ

 .(396، 1د  ،1371)اٗب٦ٗ  ؿاٜٛـ ٦ٗ ٗبٗٚ ٌب٥ٝث٠ ٛٞك ٗ ١ل ؿٝ كاٝ  اٛـ ٗجبُل كا پق٧لكت٠

ا٧ ٚ   اً تلبؿٟ ً لؿ.   535 ٗبؿ٣تٞاٙ ثلا٥ اًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ًجت ٝ ٗجبُل ام ٗالى  ٦٘ٛ .دومنکتة 

 كا ٌٗئّٞ عبؿح٠ ٗؼلك٦ تأح٨لثؼـ ام آ٠ٌٛ ًجت ٗوـٕ ؿك  ،ارت٘بع اًجبة ٦ٓٞٛ اًت ثبك٠ً٣ ؿك ،ٗبؿٟ

ٝ ؿاٛ ـ   ٗ ٦ ُلًت ؿك رٜب٧ ت   اكتٌبة رٜب٧ت ؿاُت٠ ثبُٜـ اًجبة هٔـ٤٘١ ٠ً كا كل٦ٗ ، ًٜـ ٦ٗ

٠ً ١ٖ ًجت ١ٖ ٗجبُل ١ل ؿٝ هٔـ رٜب٧ ت   ٦تٞاٙ ؿك كلٗ ٦ٗ آ٧ب .ًٜـ ٦ٗ كا ث٠ ٠٘١ ٌٗتٜـرٜب٧ت 
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ٗ خؽل  ١ٖ ًجت  تأح٨ل١٘بٜٛـ رب٦٧ ٠ً ١ٖ ًجت ٗوـٕ ؿك  ،ؿاكٛـ رٜب٧ت كا ث٠ ١ل ؿٝ ٌٗتٜـ ؿاٌٛت

ٍ  535 ٗبؿ٣پبًؼ ٜٗل٦ اًت ٝ ثب٧ـ عٌٖ  ص٨ٜٚ هٔـ٥ ؿاكٛـ؟ تأح٨لؿك  ً ٠   ،كا ؽبّ ٗٞكؿ ؽ ٞؿ

ؿاٌٛت. م٧لا اُل هٔـ رٜب٧ت ثبػج اًتٜبؿ رٜب٧ت ث ٠ ً جت ٝ ٗجبُ ل ُ ٞؿ      ،ة اًتارت٘بع اًجب

ٝ ًت ٠ً ٗؼبٝٙ هٔـ ؿاُت٠ ٝ هٔـ اا م٧لا ام ُلا٧ٚ ٗؼبٝٛت آٙ .ٗؼٜبًت ؿ٧ِل ٗؼبٝٛت ؿك رلٕ ث٦

 ٕ ث٠ ٗجبُل ٌٗتٜـ اًت ٠ٛ ٗؼبٝٙ.رل ( ٝ ثب ٝرٞؿ ا126ٚ٧ ٗبؿ٣ 2تجٔل٣ ثب ٗجبُل ثلاثل ثبُـ )

ًت ً ٠ ٗؼبٝٛ ت   ا پبًؼ ا٧ٚاٗل٥ ٝ تٌج٨ت اٗل٥ ؿ٧ِل اًت.  ُٞؿ ٗؼبٝٛتٌٗ٘ٚ اًت ُلت٠ 

ام آٙ ث ٠   ت ل ام ٗجبُ ل اً ت ً ٠     بٟ ه٥ُٞ ؛ٝاهغ ًجت ثل ؿٝ هٌٖ اًت ؿك .ه٦ٌ٘ ام تٌج٨ت اًت

ـ   ُٞؿ ٝ ُبٟ ه٥ٞ ٦ٗ ٧بؿكبػْ ٗؼ٥ٜٞ  ً ٠ ١٘ بٙ   ُ ٞؿ،   ٛ٘ ٦  تل ام ٗجبُل ٨ٌٛت ٝ رلٕ ث ٠ اٝ ٌٗ تٜ

ام ٗٔ ـاه٦   تٗؼبٝٛ  ثلؽ٦ ٗ ٞاكؿ   اٛـ ٠ً ثلؽ٦ عوٞهـاٛبٙ ١ٖ ا٧ٚ ٜٗٔت كا پق٧لكت٠ٗؼبٝٙ اًت. 

 ٗجبُ ل  ٝ ٌٗ جت  ر٘ غ  ت ٗٔ ـام ٧رٜب اكتٌبة ؿك ٗؼبٝٛت ٗٞاكؿ٦ ثلؽ ؿك: »اًت ٝ ٗجبُلًجت 

 ام٦ ٗٔـاه كا ٗؼبٝٙ ثلؽ٦ ؿ٧ِل .(150: 1394 ب٨ٛ آهب٦٧) «.ثبُـ٥ اهٞ ـ٧ثب ١٘ٞاكٟ ٗجبُل٦ٓٝ  .اًت

ٕ  ً ٠  ـٜؿاٛ ٦ٗ« ِل٧ؿ ٧ي ّٛٞ ؿك ٗتؼـؿ اًجبة ارت٘بع ٧ب ٗجبُل ٝ ًجت ارت٘بع» ـ  اٝ ث ٠  ر ل  ٌٗ تٜ

ـ  ٗ ٦  ١٘ض٨ٜٚ ا٧ٌٜ ٠ كو٢ ب ٌٗ٘ ي كا ف٧ ْ ً جت ٝ ٗجبُ ل       .(355: 1394ٓبؿه٦ ) «.ٌت٨ٛ  ،آٝكٛ 

 ًت.٠ً ٌٗ٘ي ٗؼبٝٙ ؿك هتْ اًت، ُب١ـ ؿ٧ِل٥ ثل ا٧ٚ ٗـػب ؿكعب٦ٓ

عوٞه ـاٛبٙ  ١٘ ٤  ٛظل  كو٢ب ٧ب ٗٞكؿ اتلبم٤٘ ١. ُب٧ـ ٛتٞاٙ ٗخب٦ٓ ٧بكت ٠ً ٗٞكؿ ار٘بع سومنکتة 

ٝ ُٞؿ ٠ً ثلؽ ٦ كو٢ ب    ٦ٗ ٗج٦ٜ ثل اًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ١ل ؿ٥ٝ ًجت ٝ ٗجبُل ثبُـ. اٗب ٗٞاكؿ٥ ٧بكت

 .اٛـ عوٞهـاٛبٙ پق٧لكت٠

ا٥ كا ١٘لاٟ ؽٞؿ ث٨بٝكؿ ٝ ت٨ ل ث ٠ اٝ    ثض٠ ٥اُل ػبثلاًتٜبؿ هتْ ث٠ ٜٗٔغت ٝ كا٦ٗ.  هثال اول.

 لؿ، آ٧ب ؿ٠٧ ثل ػ٢ـ٣ ػبثل اًت ٧ب ثل ػ٢ـ٣ ت٨لاٛـام ٧ب ثل ػبه٤ٔ ا٧ٚ ؿٝ؟ٝ اٝ ث٨ًٜ٘ـ ثلؽٞكؿ 

ؿاٜٛـ ٠ً ػجٞك ام ا٧ٚ ٌٗ بٙ   ا٥ كا ١٘لاٟ ؽٞؿ آٝكؿٟ( ٝ ت٨لاٛـام ١ل ؿٝ ٦ٗ ُبٟ ػبثل )٠ً ثض٠»

ٛ ـ ٝ ُ بٟ ٧ٌ ٦ ػ بٖٓ ٝ     ا ؽٞكؿٙ اًت ٝ ُبٟ ١ل ؿٝ رب١ْ ث٠ ا٧ ٚ ٗٞٗ ٞع   ؿك ٗؼلٕ ت٨ل

م٧ لا   .ٝ ؿٕٝ ثؼ٨ـ ٨ٌٛت ٠ً ١ل ؿٝ ُل٧ي ؿك هتْ ثبُٜـؿ٧ِل٥ رب١ْ اًت. ثل كلٕ اّٝ 

ٕ كُٝ ٚ  ًٞ  عٌ ٖ ٓ ٞكت    ام ٨٘١ٚ رب ... ػلكبً هتْ ؿك ا٧ٚ عبٓت ث٠ ١ل ؿٝ ٌٗتٜـ اًت
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ٖ  .م٧لا هتْ ث٠ ١ل ؿٝ ٌٗتٜـ اًت .ُٞؿ ٦ٗ ٝ  ٢ٛب٧ت ا٠ٌٜ٧ هتْ ٌٛجت ث٠ رب١ْ ؽٜب٥ ٗغ 

 .(287، 42د : 1422ؽ٦٧ٞ ) «.ثبُـ ػ٘ـ ٦ٗ ٌٛجت ث٠ ػبٖٓ ُج٠

 ٧ٌٞٛـ: ٦ٗ اهلل ؽ٦٧ٞ آ٧ت ًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ؿاكغ رب١ْ ٝ عبكل.ا ثال دوم.ه

ٗخْ ا٠ٌٜ٧ ٦ًٌ  .اُل ؿٝ ٛلل ٦ٌ٧ ٗجبُل هتْ ٝ ؿ٧ِل٥ ًجت هتْ ثبُٜـ، ٗجبُل ٗبٗٚ اًت»

صب٦١ ؿك ٗٔي ؿ٧ِل٥ علل ًٜـ ٝ كلؿ٥ ٛلل ٦ًٗٞ كا ث٠ ً٘ت صبٟ پ لت ًٜ ـ ٝ ث٨لت ـ ٝ    

اًٝت. اٗب اُل اٝ رب١ْ ػ٢ـ٣ ٛالع ؿاُت٠، ٗ٘بٙ ثل ًٜٜـٟ ام ٝرٞؿ صبٟ ا ث٨٘لؿ ٠ً اُل پلت

عبكل اًت ٝ ؿك ا٧ ٚ ٛظ ل اُ ٌبّ اً ت ٝ ثؼ٨ ـ      ػ٢ـ٣ ثبُـ، ٢ِٗٞك ٗؼتوـٛـ ٠ً ٗ٘بٙ ثل 

 .(320 :1422ؽ٦٧ٞ )« .١ل ؿٝ )عبكل ٝ ؿاكغ( ثبُـػ٢ـ٣ ٨ٌٛت ٠ً ٗ٘بٙ ثل 

. ا٧ِبٙ ؿك تغ٨ٔ ْ  ؿاٛـ ٦ٗ ؿك ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ ؿاكغ ٗجبُل ٝ عبكل ًجت اًت ٝ ا٧ِبٙ ١ل ؿٝ كا ٗبٗٚ

 ٧ٌٞٛـ: ٦ٗ ا٧ٚ عٌٖ

٧ُٞـ ١ل ًي ؿك  ٦ٗ ٠ًا٥  ٧ؼ٦ٜ اؿ٠ٓ .اٗب ا٠ٌٜ٧ عبكل ٗبٗٚ اًت ث٠ ؽبٛل اٛالم اؿ٠ٓ اًت»

ٝ اٗب ا٠ٌٜ٧ ؿاك غ ٗ بٗٚ اً ت     .كاٟ ػ٦ٗٞ٘ صب٦١ علل ًٜـ ٧ب اٗلاك ٝاكؿ ًٜـ ٗبٗٚ اًت

 .(321 :1422ؽ٦٧ٞ « ).صٞٙ هتْ ث٠ اٝ ٌٗتٜـ اًت

ُلص٠ ١ ل   ؛ؿاٛـ ٦٘ٛ ُٞؿ ٠ً ا٧ِبٙ هتْ كا ٌٗتٜـ ث٠ ١ل ؿٝ ٦ٗ آٝكؿٟ كُٝٚ ام تغ٦ٔ٨ٔ ٠ً ا٧ِبٙ

 ؿاٛـ. ٦ٗ ؿٝ كا ٌٗئّٞ

م٧ لا ٓ لف    .ٌٗ٘ي ٗجبُل هتْ ٨ٌٛت .ٗب٦ٌٓ ٠ٝ هبتْ ؿك كو . اًتٜبؿ هتْ ث٠ ٌٗ٘يهثال سوم

ٝ كو٢ب آٙ كا ف٧ْ تٌ ج٨ت  ٝ ًجت آٙ اًت ٨ٌٛت  ٠ِٛ ؿاُتٚ ؿ٧ِل٥ ػْ٘ ًِٜـٟ ٝ ٗٞرت هتْ اٝ

ٝ ث ٠ ع جي اث ـ ٗغٌ ٕٞ ٝ هبت ْ      ٨ٌٛت . ؿك كو٠ ٨ُؼ٠ ٜٗبثن كٝا٧بت ٌٗ٘ي هبتْ اٛـ لؿًٟٜٗلط 

ًجت )ٌٗ٘ي( ٝ ٗجبُل ث٠ ثلاثل٥  ا٧ِبٙ ٠ًًت ا عب٦ً ام آٙ ٠ ع٦ٔػجبكت ػالٗ ُٞؿ. ٦ٗ هٔبّ

 ؿك ٗ ٞكؿ ٌٗ٘ ي   اُ ل  تٞاٙ ُل ت ث . ثل ا٧ٚ اًبى ُب٧ـ(592، 3 د: 1413)ع٦ٔ ثبٝك ؿاكؿ  )هبتْ(

ْ    ث٠ ثب٧ـ  ،ٛـاُت٨ٖؽب٦ٓ ْٛ  ْ  ثلاثل٥ ا٧ ٚ ؿٝ ٝ ُ لًت ا٧ ٚ ؿٝ ؿك هت  ثلؽ ٦  ُ ـ٧ٖ.   ٗ ٦  هب  

ؿك كو٠ ا١ْ ًٜت ٨ٛن ؿك (. 389 :1372)رؼلل٥ ِٜٓلٝؿ٥  ؿاٜٛـ ٦ٗ عوٞهـاٛبٙ ٨ٛن ٌٗ٘ي كا ُل٧ي

ٙ ٗٞكؿ ٌٗ٘ي ؿك هتْ ػ٘ـ كو٢ب٥ ُبكؼ٦ ٝ عٜل٦ ٝ كو٢ب٥ عٜج٦ٔ ؿك ٧ي ٛوْ  ً ٠ هبت ْ   اٛ ـ   ث ل آ

ُٞؿ. اٗ ب كو٢ ب٥ ٗ ب٦ٌٓ ٝ كو٢ ب٥ عٜجٔ ٦ ؿك ٛو ْ ؿ٧ِ ل         ٦ٗ ُٞؿ ٝ ٌٗ٘ي عجي اثـ هٔبّ ٦ٗ
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ـ  هٔ بّ ١ ل ؿٝ   ؿاٜٛ ـ ٝ   ٗ ٦ كا ُل٧ي ؿك هتْ  ،١ل ؿٝ ،ٌٗ٘ي ٝ هبتْ ؿك عو ٞم   .كا هج ّٞ ؿاكٛ 

 .(37 :1376)ثلاٛـٙ  كٝؿ ٦ٗ اٌِٛٔتبٙ ٨ٛن ٌٗ٘ي ُل٧ي هتْ ث٠ ُ٘بك

اُ ل ًٌ ٦    .٢ٞك ا١ ْ ً ٜت  ٛظل ُِٗٞٛـٟ ٜٗبثن  ًٜٜـٟ ٝ اًلاٟ . اًتٜبؿ هتْ ث٠ اًلاٟهثال چهارم

ْ     ؿ٧ِل٥ كا اًلاٟ ثل هتْ حبٓج ًٜـ ٝ اٝ ؿ٧ِل٥ كا ثٌِـ، اًلاٟ  ًٜٜـٟ ًجت هت ْ ٝ هبت ْ ٗجبُ ل هت 

 ،٨ت ص٢ بك ٗلتج ٠ ؿاكؿ  ٧ٌٞٛ ـ تٌ ج   ٦ٗ ثؼـ ام آ٠ٌٛ ،ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ر٢ت ا٧ٚ كلع كا ٗغون ع٦ٔاًت 

اً ت ػالٗ ٠ عٔ ٦     ٦ُٜلت .(184، 4 د: 1408)ع٦ٔ  آٝكؿ ٦ٗ اٛ٘٘بٕ ٗجبُلت اٌٛبٙ ث٠ ًجت ف٧ْ

٢ِٗٞك ا١ْ ً ٜت هت ْ   . ؿاٛـ ٦ٗ ٦ٓٝ هٔبّ كا ٗتٞر٠ ٗجبُل .ؿاٛـ ٦ٗ ٌٗلٟ كا ًجت ٌٗب٥ٝ ٗجبُل

 .اًت (88، 1397)ًالٛتل٥،  ؿاٜٛـ ٦ٗ ٠ ١ل ؿٝ ٌٗتٜـكا ث

 ًٜٜـٟ: . اًتٜبؿ ًلهت ث٠ كثب٧ٜـٟ ٝ ًلُلٕهثال پنجن

ٗـ بم٣  ؿ٧ِ ل ٝاكؿ   ٜـ ٝ ثب ٧يث٢ب كا ًلهت ًٜ ؽٞا١ٜـ اِِٛتل٥ ُلاٙ كلٕ ٨ًٜـ ؿٝ ٛلل ٦ٗ»

ًٜـ. ٜٜٗو٦ ٨ٌٛ ت ً ٠    ُٞٛـ ٝ ٦ٌ٧ ام آٙ ؿٝ ث٠ ًلهت اِِٛتل ٗجبؿكت ٦ٗ ١ُٞلكلٍٝ ٦ٗ

اٛ ـ   ثتٞاٙ ُلت ؿك ص٨ٜٚ ُلا٦ٜ٧ صٞٙ ١ل ؿٝ ؿك ػ٨ٔ٘بت ارلا٦٧ ث٠ ٌُْ ؿه٨ن ٝاكؿ ِٛـٟ

ؿ١ـ ص٨ٜٚ تٔٞك ٨ًٜٖ ٠ً ١ ل ٧ ي ام    ص٠ ػوْ اربمٟ ٦٘ٛ .پي ُلًت ؿك رلٕ ٜٗتل٦ اًت

ام ر٢ ت ػ٨ٔ٘ بت   ٙ ؿٝ ثب٧ـ ؿك ثلؿاُتٚ اِِٛتل٥ ًٞصي ثب ١ٖ اهـإ ًٜٜ ـ ت ب اُ ٌب٦ٓ    آ

 .(222   221 :1379ٛٞكث٢ب ) «ارلا٦٧ پ٨َ ٨ٛب٧ـ.

 .اًت ًٜٜـٟ ًجت ٝ ًلُلٕ ؿك ا٧ٜزب كثب٧ٜـٟ ٗجبُل

 130 ٗ بؿ٣ ٜٗ بثن   .اًتٜبؿ رلا٧ٖ تؼن٧ل٥ ٝ ٗغبكث٠ ٝ اكٌبؿ ك٦ االكٕ ث٠ ًلؿً ت٠  .هثال ششن

كؿٖ آ٠ٌٛ ؿك ػ٨ٔ٘بت ارلا٦٧ ُلًت ٌٛ لؿٟ اً ت، صٜ بٙ     ث٠ ،ُلٟٝ ٗزلٗب٠ٛ. ًلؿًت٤ 1392م.ٕ.ا. 

 .ثبُـ ٌٗتٜـتٞاٛـ  ٦ٗ رلٕ ث٠ ٥ٝ ١ٖ ٠ًؿاكؿ  ٦ٛوَ پُلكِٛ

 استٌبد جٌبٗت ثِ سجت ٍ هجبشسشهٌ٘ٔ دز  621ٍ  604 هبدٓ. ًجَد ّوبٌّگٖ ه٘بى 9ـ  ة

٦ٓٝ عٌٖ  .اًت 526 ٗبؿ٣بع ًجت ٝ ٗجبُل ٗٔـاه٦ ام ارت٘ 1392 .م.ٕ.ا 504 ٗبؿ٣كًـ  ٦ٗ ث٠ ٛظل

ا٥ ٠ً ثب ؿاُتٚ ٢ٗبكت ٝ ً لػت ٗز بم ٝ    ١لُبٟ كاٜٛـٟ    504 ٗبؿ٣» ٗتلبٝت اًت: 526 ٗبؿ٣آٙ ثب 

٠ً هبؿك ث٠ ًٜتلّ ٠ٔ٨ًٝ ٛجبُ ـ ٝ ث ٠    ؿكعب٦ٓ ،ٜٗ٘ئٚ ٝ كػب٧ت ًب٧ل ٗولكات ؿك عبّ علًت اًت
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كؿ ٛ٘ب٧ـ، ٗ ٘بٙ ٜٗتل ٦ ٝ ؿك ؿ٨ ل    ٦ًٌ ٠ً ع٘ٞكٍ ؿك آٙ ٗغْ ٗزبم ٨ٌٛت ثـٝٙ تو٨ٔل ثلؽٞ

 «ا٧ٚ ٓٞكت كاٜٛـٟ ٗبٗٚ اًت.

 ً جت  ٗز بم ٨ٌٛ ت   ٗغْ آٙ ؿكٝ ع٘ٞكٍ ثـ٦٢٧ اًت كاٜٛـٟ ٗجبُل ٝ ٦ًٌ ٠ً آ٨ًت ؿ٧ـٟ 

 ؛اُل كاٜٛـٟ ثـٝٙ تو٨ٔل ٝ آ٨ًت ؿ٧ـٟ ٗؤ ل ثبُ ـ، كاٜٛ ـٟ ٗ بٗٚ ٨ٌٛ ت      ،ٜٗبثن ا٧ٚ ٗبؿٟ .اًت

ؿ٧ـٟ ١ ل   اًت: ١ٖ كاٜٛـٟ ١ٖ آ٨ًت ٦ُبْٗ كلٝٗ 504 ٗبؿ٣ُٝل٠ٛ كاٜٛـٟ ٗبٗٚ اًت. اٛالم ف٧ْ 

 اًت.ؿ٧ـٟ ؿ٨ل ٗؤل  ؿٝ ٗؤلٛـ؛ ١ل ؿٝ ؿ٨ل ٗؤلٛـ؛ كاٜٛـٟ ٗؤل ٝ آ٨ًت

٧ؼ٦ٜ رٜب٧ت  ؛ثب٧ـ ُلت ؿك ١ل ٠ً ٓٞكت كاٜٛـٟ ٗبٗٚ اًت 504 ٗبؿ٣عبّ ٜٗبثن اٛالم ف٧ْ 

ٕ    ٗ ٦  كاٗٞٗٞع . ا٧ٚ اًتث٠ ٗجبُل ٌٗتٜـ كوٚ  ـ   ،ت ٞاٙ ؿك عبٓ ت ً ٞ ٟ ٗؤ ل ثبُ ـ ٝ   ً ٠ كاٜٛ 

ٗؤ ل   ٧ ي  ٠ً ١ل ؿٝ ٗؤلٛـ ٧ب ١ ٨ش  ،اٗب صلا ؿك ؿٝ عبٓت ؿ٧ِل .پق٧لكت ،ؿ٧ـٟ ؿ٨ل ٗؤل آ٨ًت

ؽّٔٞ ؿك رب٦٧ ٠ً ١ل ؿٝ ٗؤ لٛـ، آ٧ ب رٜب٧ ت ث ٠ ١ ل ؿٝ       ٠كاٜٛـٟ ٗبٗٚ ثبُـ؟ ثكوٚ  ،٨ٌٛتٜـ

ؿ رٜب٧ ت ث ٠   ٓ غجت٦ ام اً تٜب   آ الًا  504 ٗبؿ٣ُقاك ؿك  ا٠ٌٜ٧ هبٛٞٙكًـ  ٦ٌٗٗتٜـ ٨ٌٛت؟ ث٠ ٛظل 

 ًبمُبك٥ ٛـاكؿ. 526 ٗبؿ٣ؿ٧ـٟ ٌٛلؿٟ ثب  كاٜٛـٟ ٝ ١ٖ آ٨ًت

 پرٗسش ضوبى سْوٖ( ج

ٜ ـ ػبٗ ْ ً جت ٝكٝؿ    ؿك رب٦٧ ٠ً ؿٝ ٧ب ص 1392م.ٕ.ا.  527ٝ  526ثلا٥ ا٨ٓٝٚ ثبك اًت ٠ً ٗٞاؿ 

٧ؼٜ ٦ تٞم٧ غ    ،٧ب ٗ٘بٙ ٌٛج٦ ثب ؿ٧ِل٥ ٗتلبٝت اًت ث٠ ٗ٘بٙ ٧٦٘٢ًي ٛـ ٝ ٛوَ ١ل ا ؽٌبكت

تب پ٨َ ام ا٧ٚ، هٞا٨ٛٚ رنا٦٧ پي ام اٛو الة   .ًٜـ ٦ٗ تٔل٧ظ ،ككتبك تأح٨لثل عٌت ٨ٗناٙ  ٌٗئ٨ٓٞت

ثب ؿ٧ِ ل٥  ٧ي ُلص٠ ٨ٗناٙ تو٨ٔل ١ل  ؛ؿاُتٜـتأ٨ًـ ثل تٌب٥ٝ ػٞاْٗ ٗتؼـؿ ؿك ٗ٘بٙ ٝ ٌٗئ٨ٓٞت 

ٝ    ؿاؿُبٟك٤٧ٝ . آجت٠ (1370 م.ٕ.ا. 365 ٗبؿ٣)ٗخْ  ٗتلبٝت ثبُـ ٙ  ١ب ؽ الف ا٧ ٚ ث ٞؿ   ام ًبكُٜبً ب

عٌ ٖ   ٝ ثل اًبى آٙ ث٠ پلؿاؽت ؽٌ بكت ٝ ؿ٧ ٠  ًٜٜـ ؽٞاًتٜـ ٠ً ٢ًٖ ١ل ػبْٗ كا ِٗؾْ  ٦ٗ

ككت بك ٗلتٌج بٙ    ت أح٨ل ِٗل »ؿاكؿ:  ٦ٗ م٧لا ٗولك .ًٜـ ٦ٗ ثل ٗ٘بٙ ٦٘٢ً تٔل٧ظ 526 ٗبؿ٣ .ؿاؿٛـ ٦ٗ

 ١ٖ 527 ٗبؿ٣ٝ ٗل٢ٕٞ « .ٛـا ككتبكُبٙ ٌٗئّٞ تأح٨لٗتلبٝت ثبُـ ٠ً ؿك ا٧ٚ ٓٞكت ١ل ٧ي ث٠ ٨ٗناٙ 

ـ ١ب ؿك ثلؽٞكؿ ٌٗب٥ٝ  آٙ تأح٨ل٨ٗناٙ  صٜبٛض٠»ؿاكؿ:  ٦ٗ م٧لا ٗولك .٧ٚ ٜٗٔت ؿالٓت ؿاكؿثل ا ...  ثبُ 

 «ُٞؿ. ٦ٗ ... پلؿاؽت ١ل ًـإ ام ٗبّ ؿ٧ِل٥ؿ٤٧ ٛٔق 
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 ثس هجبًٖ ضوبى سْوٖتأهلٖ  .6ـ  ج

ـ  ٗ ٦ ٌٗ توْ  ا٥  ا٧ٚ ُٛٞتبك ؽبكد اًت ٝ ؽٞؿ ٗوب٠ٓع٤ٔٓٞ ثغج ام ٗجب٦ٛ ٗ٘بٙ ٦٘٢ً ام   .ٛٔج 

ؿك ثٌ ٨بك٥   .ٛـا ١ب هب ْ اٛـ ٝ ث٠ ثلاثل٥ ٌٗئ٨ٓٞت اًخل كو٢ب ٝ ٗلارغ ٗؼبٓل ٗ٘بٙ ٦٘٢ً كا ٛسق٧لكت٠

ثٌٔ ٠   ،ث٠ ٗ٘بٙ ً ٦٘٢ ِٛ ـٟ  ا٥  اُتلاى اًجبة ٧ب ٗجبُل٧ٚ اًت ٨١ش اُبكٟ ثبك٣ام كٝا٧بت ٠ً ؿك

ً ٠  ً لؿ  تلبؿٟ فك٧ظ ٗغبكث٦ اًٗؼتجل٣ تٞاٙ ام  ٦ٗ عت٦ .ٛـا ٗبٗٚث٨بٙ ُـٟ ٠ً ُلًب ث٠ ٛٞك ٌٗب٥ٝ 

ـ  ٝ ٦ٌ٧ ٗٞٗغ٠ ٝ ؿ٧ِل٥ ؿا٨ٗ ٠ ٝاكؿ ً لؿٟ   ٗتلبٝت اًت آ٠ٌٛ ٢ًٖ ٝ ٛوَكؿٖ  ث٠ ، عٌ ٖ ث ٠   اٛ 

ا٥ كا ]رٜب٧ت٦ ً ٠   ام اٗبٕ ٓبؿم پل٨ًـٕ عٌٖ ٗلؿ٥ ٠ً رٜب٧ت ٗٞٗغ٠. »ُٞؿ ٦ٗ ت٨ٜٔق ؿ٠٧ ؿاؿٟ

٥ ُـٟ[ ا٥ كا ]٠ً ثبػج ؽٞٛل٧ن ًل٨ـ٥ ك٥ٝ اًتؾٞاٙ آٌُبك ُٞؿ[ ٝ ٗلؿ ؿ٧ِل٥ ٠ً رٜب٧ت ؿا٠٨ٗ

اٛ ـ ٝ ٗز لٝط ٗ لؿٟ اً ت ص٨ٌ ت؟       ثل ٧ي ػ٘ٞ ٗلؿ٥ ]ٗخالً ١ل ؿٝ ؿك ؿًت كاًت[ ٝاكؿ ًلؿٟ

ٛل ي  ؿ٧ ٤  ع٘لت كلٗٞؿ: ثل آٙ ؿٝ ؿ٠٧ ؿك اٗٞآِبٙ المٕ اًت؛ ١ل ًـإ ٛٔق ]١ل ً ـإ ٛٔ ق   

 .(280، 29د : 1416)عل ػب٦ٔٗ  .ٗوتّٞ كا ثب٧ـ ثـ١ٜـ[

٠ ض  صٜبٛ .اًتٗخحل ً٘تل ام ٗٞٗغ٠ ؿك هتْ  تٞاٙ ُلت ٜٗٔن ؿا٠٨ٗ ٦٘ٛ ٌٗ٘ٚ اًت ُلت٠ ُٞؿ

ا٧ ٚ ؿا٨ٗ ٠    ،٨ٜ بً ٧و ،ٗتل ؿك ٛظل ُلكت ٠ ُ ٞؿ   ًبٛت٦ ث٠ ّٛٞ ؿٝا٥  ّٞ ؿٝ ٗتل ثب ٗٞٗغ٠ث٠ ٛا٥  ؿا٠٨ٗ

 ام آٙ ٗٞٗغ٠ اًت.ٗخحلتل 

ثغج ٗٞٗٞػ٦ اًت ٝ ا٠ٌٜ٧ آ٧ ب ٌٗ ئ٨ٓٞت   ُٞؿ كًـ آٛض٠ ثب٧ـ ؿك هـٕ اّٝ كُٝٚ  ٦ٗ ث٠ ٛظل

ؿٝ ٛلل ؿ٧ٞاك٥ كا  ٗخالً .ؽبكر٦ ص٨ٜٚ هبث٨ٔت٦ كا ؿاكٛـا٨ُب٥  ًت؟ ٧و٨ٜبًهبثْ ت٨٢ٌٖ ٝ ؿكٓـثٜـ٥ ا

ك٨ن٧ٌ ٦   ء ٝٓ ٦ ٌٗ ئ٨ٓٞت ُ ٦    .٦ٌ٧ ٠ً ٗتل ام آٙ كا ٝ ؿ٧ِل٥ ٧ي ٗتل ام آٙ كا ،ًٜٜـ ٦ٗ تؾل٧ت

 ؽبكر٦ ٨ٌٛت. عبّ آ٧ب ص٨ٜٚ اٗل٥ هبثْ ت٨٢ٌٖ اًت؟ ًبكُٜبى ٧ ب ًبكُٜبً بٙ ث ل ص ٠ اًبً ٦     

ؿكٓـ ٝ ؽلاث ٦ ر بؿٟ ؿٟ    20ٝ اٛغلاف ث٠ صپ ؿاكؿ ؿكٓـ ٛوَ  ٧ٞٛ70ٌٜـ ًلػت ؿ٨ل ٗزبم  ٦ٗ

٧ُٜٞ ـ ٝ   ٗ ٦  ُٞؿ، ًبكُٜبًبٙ ؿٕٝ ؿكٓـ١ب٥ رـ٧ـ٥ ٦ٗ ؿكٓـ؟ صلا ٝهت٦ ث٠ ًبكُٜب٦ً اػتلإ

اؿ ً ٠ آ٧ ب   ؿً خاّ  تٞاٙ پبًؼ ًٔ ٦ ث ٠ ا٧ ٚ     ٦٘ٛ كًـ ٦ٗ ٠ ٛظلِل؟ ثًبكُٜبًبٙ ًٕٞ ؿكٓـ١ب٥ ؿ٧

ُٞؿ رن  ٦ٗ ٗٞاكؿ ٢ًٖ ػبْٗ ٗؼٕٔٞ ٨ٌٛت ٝ آٛض٠ ُلت٠ ؿك ثلؽ٦م٧لا اًت؟  ٌٗئ٨ٓٞت هبثْ ت٨٢ٌٖ

ـ  ٗ ٦  ؿكى ػو ْ ٝ ػ لف ٛو َ ٗتل بٝت كا     اٗب ؿك ثلؽ٦ ٗٞاكؿ ٝاهؼ بً  .عـى ٝ ُ٘بٙ ٨ٌٛت  ًٜٜ. 

٠ً اُل كلٕ ٨ًٜٖ ؿٟ هلّ ام ٧ي ؿاك٥ٝ ؽبّ ًِٜـٟ ثبُـ ٝ ؿٝ ٛل ل ٧ٌ ٦ ١ل ت ػ ـؿ ٝ      صٜبٙ



239 ٖ89ثْبز ٍ تبثستبى  ،6 ، شوبز61ٓدٍزٓ ، حقَق خصَص  

 ل احل ؽٞكؿٙ آٙ ؿقا ث٨٘لؿ، ٛلل اّٝ ٧و٨ٜبًؿ٧ِل٥ ٠ً ػـؿ ام آٙ كا ؿك ؿقا٥ ؿ٧ِل٥ عْ ًٜٜـ ٝ اٝ ث

 ٛوَ ؿاُت٠ اًت.ؿكٓـ  30ٝ ٛلل ؿٕٝ ؿكٓـ  70

، ث ٠  ً لؿ ٗتلبٝت ككتبك ٗلتٌجبٙ رٜب٧ت ٝ تٔق كا ث٠ ٛٞك هٜؼ٦ ٝ ٧و٨ٜ ٦ ؿكى   تأح٨لاُل ثتٞاٙ 

ًٜـ ١ ل ٧ ي ث ل اً بى ٛو َ ٝ ً ٦٘٢ ً ٠ ؿاُ تٜـ          ٦ٗ ػـّ ٝ اٛٔبف اهت٘بهبػـ٣  كًـ ٦ٗ ٛظل

 .اًت ثبُٜـ ٝ عٌٖ ث٠ ثلاثل٥ ٌٗئ٨ٓٞت ع٦ٌ٘ ظبٓ٘ب٠ٛ ٌٗئ٨ٓٞت ؿاُت٠

 ضوبى سْوٖ دز دِٗ ٍ قصبص تأث٘س. 2ـ  ج

ككتبك ا٧ٚ ؿٝ ٗتل بٝت،   تأح٨لؿك ٓٞكت٦ ٠ً رٜب٧ت ث٠ ًجت ٝ ٗجبُل ٌٗتٜـ ثبُـ ٝ  526 ٗبؿ٣ٜٗبثن 

ُٝلٛ ٠   ؛اً ت ٗخحل ؿك ؿ٠٧ كوٚ ٛـ. ثـ٦٢٧ اًت ا٧ٚ تلبٝت ا ككتبكُبٙ ٌٗئّٞ تأح٨ل١ل ٧ي ث٠ ٨ٗناٙ 

ت ٞاٙ   ٛ٘ ٦  ٧ؼٜ ٦  .ككتبك ؿك هٔبّ احل٥ ٛؾٞا١ ـ ؿاُ ت   تأح٨لاُل ٛٞثت ث٠ هٔبّ ثلًـ، تلبٝت 

ث٠ اٝ ٌٗتٜـ ؿكٓـ  40رٜب٧ت ػ٘ـ٥ ث٠ اٝ ٌٗتٜـ اًت ث٨ِتل ام ًجج٦ ٠ً ؿكٓـ  ٠ً60  كا ٗجبُل٥

ـ اُل ٦ٓٝ ؿٕ ثؾٞا١ـ ١ل ؿٝ كا هٔبّ ً ُقاكؿ. ٗخالً ٦ٗ ؿك كبْٗ ؿ٠٧ احل ،. ث٠ًٔلؿاًت هٔبّ   ٜ، 

 ًبْٗ ثـ١ـ. عبّ آ٧ب تو٨ٌٖ كبْٗ ؿ٠٧ ٨ٗبٙ ًجت ٝ ٗجبُل ث ٠ ٛ ٞك ٌٗ ب٥ٝ ٓ ٞكت    ؿ٤٧ ثب٧ـ ٧ي 

ٛوَ ؿكٓـ  40ٝ ث٠ ًجج٦ ٠ً ؿكٓـ  40ٛوَ ؿاُت٠ ؿكٓـ  ٨ُ60لؿ ٧ب ا٠ٌٜ٧ ثب٧ـ ث٠ ٗجبُل٥ ٠ً  ٦ٗ

ٚ ٗ رٜب٧ ت ؿك كبْٗ ؿ٠٧ ؿاؿٟ ُٞؿ؟ ا٧ٚ ثغج ؿك ُ لًت  ؿكٓـ  60ؿاُت٠  ؿك كلٗ ٦ ً ٠    ،جبُ ل٧

٨ٛ ن ر بك٥    ،ؿٝ ُل٧ي اً ت  ٧ي ثب ؿ٧ِل٥ ٗتلبٝت اًت ٝ ٦ٓٝ ؿٕ ؽٞا١بٙ هٔبّ ١ل ٢ًٖ ١ل

 ،ث ٠ تؼج٨ ل ؿ٧ِ ل    .اُل آْ ٗ٘بٙ ٦٘٢ً پق٧لكت٠ ُٞؿ، ؿك كبْٗ ؿ٠٧ ١ٖ ثب٧ـ پق٧لكت٠ ُ ٞؿ  اًت.

پ لؿامؿ، اُ ل    ٗ ٦ ً ٢َ٘ ؿك رٜب٧ ت   اٛ ـام٣  ث٠  ،ؿ٠٧ ثبُـ ٣ًٜٜـ ٠ُٛٞ ٠ً اُل رب٦ٛ پلؿاؽت ١٘بٙ

ٝ  آث بؿ٥  ؿٟ ع بر٦  ←) ٨ُلؿ ٦ٗ ب٧ت ٛـاُت٠، ؿ٦٘٢ً٠٧ ٠ً ؿك رٜاٛـام٣ ث٠  ،ُـؿ٠٧ ثب ٣ًٜٜـ ؿك٧بكت

ُ لًب   ت أح٨ل اُل ْٛ ٛجبُـ ؿك رب٦٧ ٠ً ٨ٗ ناٙ  » :٧ٌٞٛـ ٦ٗ  ؽٞاٌٛبك٥اهلل . آ٧ت(1396 ماؿٟ ؽٞا٨ٛٚ

 .(195، 7 د: 1405)ؽٞاٌٛبك٥  «.ٗتلبٝت ثبُـ عٌٖ ث٠ ثلاثل٥ كبْٗ ؿ٠٧ ٌِْٗ اًت

 699ٍ  469. ضوبى سْوٖ ٍ هَاد 9ـ  ج
 453 ٗ بؿ٣ اٗب ؿك ٗٞاؿ ؿ٧ِل ام ر٠ٔ٘  .ٗ٘بٙ ٦٘٢ً كا پق٧لكت٠ اًت 527ٝ  526 ٗبؿ٣ُقاك ؿك  هبٛٞٙ

عبّ ص ٠ ثب٧ ـ ُل ت ٝ ا٧ ٚ     ـ. ًٜ ٦ٗتأ٨ًـ ا٧ِبٙ ؿك پلؿاؽت ؿ٠٧ ػبه٤ٔ ثل تٌب٥ٝ ُلًب ٧ب  533ٝ 

 .عْ ؿك ا٧ٜزب ٗتٔٞك اًت ؟ ٠ً كاًٟلؿٗٞاؿ كا ص٠ِٛٞ ثب٧ـ تل٨ٌل 
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تلٌ ٨ل ُ ٞؿ ٝ ثِ ٨٧ٖٞ     533ٝ  453، ٗٞاؿ 527ٝ  526ًت ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ٗٞاؿ ا ٙعْ اّٝ آ كاٟ

 ؿك كل٦ٗ اًت ٠ً اح ل ُ لًب ٝ اً جبة ثلاث ل اً ت ٧ ب      ًٜـ  ٦ٗتأ٨ًـ ٚ ؿٝ ٗبؿٟ ثل تٌب٥ٝ ا٧ا٠ٌٜ٧ 

ِٗ ؾْ ثبُ ـ ث ٠    ٧ي ٗتلبٝت ثبُـ ٝ ٢ًٖ ١ل  تأح٨لؿك كل٦ٗ ٠ً  ُل٠ٛٝ ؛ؿا٨ٖٛ ص٠ِٛٞ اًت ٦٘ٛ

ؽٔٞٓ ٨ت٦   527ٝ  526 ٗ بؿ٣ ا٧ٚ تل٨ٌل ثل ا٧ٚ پب٠٧ اً تٞاك اً ت ً ٠     .ٛـا ٢ًِ٘بٙ ٗبٗٚاٛـام٣ 

ٝ ًب٧ل ٗ ٞاؿ پق٧لكت ٠    533ٝ  453 ٗبؿ٣ؿك ؿٝ  ،٦ٓٝ ،١ب پق٧لكت٠ ُٞؿ ٛـاكٛـ ٠ً ٗ٘بٙ ٦٘٢ً ؿك آٙ

 ِٛٞؿ.

ثـا٨ٖٛ ٝ ؿك ٗ ٞاكؿ ؿ٧ِ ل ث ٠     527ٝ  526ًت ٠ً ٗ٘بٙ ٦٘٢ً كا ؽبّ ٗٞاؿ ا آٙعْ ؿٕٝ  كاٟ

ًت ٠ً ٗ٘بٙ ٦٘٢ً ؽالف ٛظل ٢ِٗٞك كو٢بً ت ٝ  ا ا٧ٚ تل٨ٌل ١ٖ آٙ تٌب٥ٝ عٌٖ ؿ٨١ٖ. اًبى

 .اًت 527ٝ  526ؿك ؽالف هبػـٟ ث٠ هـك ٗت٨وٚ ػْ٘ ٨ًٜٖ ٝ هـك ٗت٨وٚ ٗٞاؿ 

ٝ ٗ ٞاؿ   453 ٗ بؿ٣ ٛس ق٧ل٧ٖ ٝ ؿك   533 ٗ بؿ٣ ؿك كو ٚ  ًت ٠ً ٗ٘بٙ ٦٘٢ً كا ا آٙعْ ًٕٞ  كاٟ

ٙ  .ُ لؿؿ  ثلٗ ٦  533 ٗبؿ٣ُقاك٥  هبًٛٞٙبثو٤ ا٧ٚ تل٨ٌل ث٠ ؿ٧ِل ثسق٧ل٧ٖ.  پ٨ِ ٢ٜبؿ٥  ال٧غ ٤  ؿك  ص ٞ

 عقف ُـ.ُٞكا٥ ٢ِٛجبٙ ا٧ٚ هٌ٘ت  ثب ا٧لاؿ ،٦ٓٝ .ث٦ٜ٨ ُـٟ ثٞؿ ثلا٥ ا٧ٚ ٗبؿٟ ٗ٘بٙ ٦٘٢ً پ٨َ

آٗ ـٟ ث ٞؿ:    9/10/1388ؿك ٗٞكػ  (537ثب ُ٘بك٣ ٥ ٢ِٛجبٙ )اكًب٦ٓ ث٠ ُٞكا 533 ٗبؿ٣م٧لا ؿك ف٧ْ 

ككتبكُبٙ ٌٗ ئّٞ   تأح٨ل٨ٗناٙ   ٧ي ث٠ ٓٞكت ١ل  ا٧ٚ ٠ً ؿك .ككتبك ٗلتٌجبٙ ٗتلبٝت ثبُـ تأح٨لِٗل »

اكًب٦ٓ ثغ ج ٨ٗ ناٙ   ال٧غ٤ ٝرٞؿ ٛـاكؿ ٝ ؿك  453 ٗبؿ٣ٗٞكؿ  آجت٠ ص٨ٜٚ ٝٗؼ٨ت٦ ؿك «.ٜـ ثٞؿؽٞا١

 ٨ٛبٗـٟ ثٞؿ. تأح٨ل

ثل ا٧ٚ ث بٝك  لص٠ ِٛبكٛـٟ ُ .اًت تل كاٟ ؿٕٝ ٜٜٗو٦ ٝ ٓغ٨ظكًـ  ٦ٗام ٨ٗبٙ ا٧ٚ ٠ً كاٟ ث٠ ٛظل 

٨ٌٛت ٝ ثب٧ـ ؿك ٠٘١ ث٠ ٛ ٞك ٧ٌٌ بٙ ث ٠ پ ق٧لٍ ٗ ٘بٙ      ٧بؿُـٟ ٗٞاكؿ  ٨ٗبٙ ٨١ش كله٦ اًت ٠ً

 ٦٘٢ً عٌٖ ؿاؿ.

 .ق.م 992 هبدٓثب  .ق.م.ا 621 هبدًٓسجت ( د

 ٗ بؿ٣ ؿك ٗٞكؿ تٔ ق اٗ ٞاّ اً ت ٝ     332 ٗبؿ٣ٗجبُل ؿك تٔق اٗٞاّ ص٨ٌت؟ عٌٖ ارت٘بع ًجت ٝ 

ٙ  ٛٞػبً هٞاػـ ٝ اعٌبٕ اتالف ٗبّ ٝ اتالف ربٙ  .ٗٞكؿ رٜب٧ت ؿك 526 ٝ ث ٠  اً ت   ٝ ػ٘ ٞ ٧ٌٌ ب

١ب٦٧ ١ ٖ ا٧ ٚ    . آجت٠ تلبٝت٦ٛ ؿاكٛـااُتلاًبت كلاٝ آـ٧بت كو٠ٝ ًتبة  آـٔت٨٘١ٚ ر٢ت ًتبة 

ت ٞاٙ   ٗ ٦  آ٧ ب  ُ بٟ ٗ بٗٚ ٨ٌٛ تٜـ.    آ٘ بّ ١ ٨ش   ٨ ت ؿك تٔق اٗٞاّ، ػبهٔ ٠ ٝ ث  ،ٗخالً .ؿٝ ثب ١ٖ ؿاكٛـ
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تٔق ٗبّ ١ ٖ ث ٠ ً جت     ٌٗ٘ٚ اًت ُلت١ٖ ٓغبٝ ًلؿ ٝ  332 ٗبؿ٣ كا ؿك 526 ٗبؿ١٣ب٥  ٛٞآٝك٥

 ت أح٨ل ث ٠ ٨ٗ ناٙ   ٧ ي  ُبٙ ٗتلبٝت ثبُـ، ١ ل  تأح٨ل١ٖ ث٠ ٗجبُل ٌٗتٜـ ثبُـ ٝ ؿك ٓٞكت٦ ٠ً ٨ٗناٙ 

 ؟ؿاٌٛتكا ؽبّ رٜب٧ت  526 ٗبؿ٣ٛـ؟ ٧ب ا٠ٌٜ٧ ثب٧ـ عٌٖ ا ككتبكُبٙ ٌٗئّٞ رجلاٙ ؽٌبكت ٝاكؿٟ

٘     اٗ ٞاّ  تٔ ق   تٞاٙ اًتٜبؿ ٦ٗ ٠ً ًتا پبًؼ آٙ بٙ ً ٦٘٢ كا  ث ٠ ً جت ٝ ٗجبُ ل كا ٝ ٨ٛ ن ٗ 

٠ م.ٕ. ث   332 ٗ بؿ٣ ٛت٨ز ٠ آٌٛ ٠    .٨ٗبٙ رٜب٧بت ٝ اتالف اٗٞاّ ٨ٌٛ ت  ٨١ش كله٦ ،ؿك ٝاهغ كت.پق٧ل

 ٌٛؼ ُـٟ اًت. 1392م.ٕ.ا.  526 ٗبؿ٤ٔ٨ًٝ٣ 

 ٍ لصٍم اصالح آى 621 هبدٓاطالق ثسإ ذٗل  ًجَد( ُ

٧ ب   ،ٓـ٨ل ؿ٨ل ٨٘ٗن ،رب١ْ اؽت٨بك، رٜب٧ت ث٦ ؿك ٓٞكت٦ ٠ً ٗجبُل ؿك»ؿاكؿ:  ٦ٗ ٗولك 526 ٗبؿ٣ف٧ْ 

ؿك ٝاهغ ا٧ٚ هٌ٘ت ام ٗبؿٟ ٗ ٞاكؿ اه ٥ٞ ث ٞؿٙ     «.١ب ثبُـ كوٚ ًجت ٗبٗٚ اًت ٗزٜٞٙ ٝ ٗبٜٛـ آٙ

ـ  ا٥  ث٠ ٠ُٛٞ ،ًجت ام ٗجبُل ٙ  ،٠ً رٜب٧ت ث٠ ٛٞك ًبْٗ ٌٗتٜـ ث٠ ً جت ثبُ  ـ  ٗ ٦  كا ث٨ ب . آٛض ٠  ًٜ 

ْ، ٓـ٨ل ؿ٨ل٨٘ٗ ن،  اؽت٨بك، رب١ اه٥ٞ ثٞؿٙ ًجت ام ٗجبُل٥ ٠ً ث٦ٓلف ًت ٠ً ا ٗـٛظل اًت ا٧ٚ

ث ٠  ا٥  اُل ؿك اتبه٦ ؿ٧ٞاٛ ٠  . ٗخالًُٞؿ رٜب٧ت ًجت ٌٗتٜـ ثبُـ ٦٘ٛ ثبػجٝ ٗبٜٛـ آٙ اًت  ،ٗزٜٞٙ

كا هلْ ًٜـ ٝ ٗبٛغ ك لاك آ ق   ة ؿك اتبم  ،اٗب ،ً٘ت آق ع٠ٔ٘ ثجلؿ تب اٝ كا ثٌِـ ٝ آق كلاك ًٜـ

٠ مٗ ٨ٚ ثؾ ٞكؿ ٝ ؿ٧ٞاٛ ٠ ث ٠ اٝ     ؿاكؿ ٧ب پب٧َ كا ر٥ٞٔ پب٥ آق ثِقاكؿ ٝ آق ث   ٧ب اٝ كا ٠ُِٛٞؿ 

تٞاٙ رٜب٧ت كا ث٠ ة ٌٗتٜـ ؿاٌٛت. ٨ٛن اُل كلؿ٥ ٠ً پـكٍ ًِ ت٠ ُ ـٟ    ٦٘ٛ ثلًـ ٝ اٝ كا ثٌِـ،

اٍ كا ؿك اؽت٨بكٍ ثِقاكؿ ت ب آ ق كا ً ٠ هبت ْ      ث٠ ؿًٝتَ ٗلارؼ٠ ًٜـ ٝ ام اٝ ثؾٞا١ـ ٠ً أًغ٠

َ   ؿاٛـ آق هبتْ ٦ٗ ب ٝرٞؿ٥ ٠ًأًغ٠ ثؿاكٛـ٣ پـكٍ اًت ثٌِـ ٝ  ٨ٌٛ ت اٝ كا ام   پ ـك ؿًٝ ت

تٞاٙ رٜب٧ت كا ث٠ ٗبٓي أًغ٠ ٌٗتٜـ ؿاٌٛ ت ٝ   ٦٘ٛ ر٢َٔ ٜٗٔغ ِٛلؿاٛـ ٝ أًغ٠ كا ث٠ اٝ ثـ١ـ،

ٙ »ٝ  كؿاٛاله ٦ ٛ ـا   526 ٗ بؿ٣ ف٧ ْ   ،. ثٜبثلا٧ًٚلؿاٝ كا ٌٗئّٞ عبؿح٠ هٔ٘ـاؿ  ً ت ً ٠   ا ٓ غ٨ظ آ

٨ُل٥ ام ُ لا٦ٜ٧ ٗبٜٛ ـ    ث٢ل١ٟب ًجج٨ت ًجت ثب  هٌ٘ت اؽ٨ل ٗبؿٟ ث٠ ٗٞاكؿ٥ ٗغـٝؿ ُٞؿ ٠ً ؿك آٙ

آٓ ت ؿك اؽت٨ بك ه لاك ُلكت ٠     ٜٗن٤ٓ ٧ب ر٢ْ ٗجبُل ث٠ ٛغ٥ٞ ٝاهغ ُـٟ ٠ً ٗجبُل كا ث٠  ،ٓـل، رٜٞٙ

 اً ت ً ٠ ٗو لك    ٨ٜ ٠ ؿه٨ ن  بٛٞٙ ٗ ـ٦ٛ ؿك ا٧ ٚ مٗ  ه 332 ٗبؿ٣ف٧ْ ػجبكت  .(1393)ٓبؿه٦  «.اًت

ا٧زبؿ ًٜ ـ ٝ ؿ٧ِ ل٥ ٗجبُ ل    ]هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ[   ١لُبٟ ٧ي ٛلل ًجت تٔق ٗب٦ٓ كا   332 ٗبؿ٣» ؿاكؿ: ٦ٗ
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نحوی کهه    به، ِٗل ا٠ٌٜ٧ ًجت اه٥ٞ ثبُـ؛ ُـٙ آٙ ٗبّ ثِٞؿ، ٗجبُل ٌٗئّٞ اًت ٠ٛ ٌٗجت  تٔق

 «عرفاً اتالف هستنذ به او باشذ.

 ًت٘جٍِ  خالصِ

 ارت٘ بع ً جت ٝ ٗجبُ ل   هبػ ـ٣  عب٦ً ام ٠ً تـ٨٨ل ػ٘ـٟ ؿك  1392 .م.ٕ.ا 526 ٗبؿ٣. ُلص٠ ظب١ل 1

م٧لا ثلك٦ً  .كٝؿ ٦٘ٛ ٨٨ل ث٠ ُ٘بك٨ل ٠ً عقف آْ ٗ٘بٙ ٗجبُل ثبُـ تـتـ٨ ، ثب٧ـ ُلت ا٨ٓٝٚاًت

ؿ١ـ ا٦ٔٓ ٝرٞؿ ٛـاكؿ ٠ً ٗولك ؿاكؿ ؿك كلٕ ُي ؿك اً تٜبؿ   ٦ٗ ًٔ٘بت كو٢ب ٝ ٗجب٦ٛ كو٦٢ ِٛبٙ

 ٗ ٘بٙ اٛغٔ بك٥ ٗجبُ ل    ثل رٜب٧ت ث٠ ٗجبُل ٝ ًجج٦ ٠ً آْ ؿؽبٓتَ ؿك عبؿح٠ ٗغلم اًت آْ

 .اًت

 تأح٨لٝ ٗجبُل ٝ تٞم٧غ ٌٗئ٨ٓٞت ثل عٌت ٨ٗناٙ  ٌٗبٙ اًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ًجتا. ؿٝ تـ٨٨ل ؿ٧ِل 2

 .اًت ككتبكُبٙ ؿك كلٕ اًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ١ل ؿٝ

 ،صٞٙ ارت٘بع ًجت ٝ ٗجبُ ل ؽٔٞٓ ٨ت٦ ٛ ـاكؿ ً ٠ ؿك آٙ ٗ ٘بٙ ً ٦٘٢ پق٧لكت ٠ ُ ٞؿ         .3

ٗ ٞاكؿ ث ٠ ثلاث ل٥    ٘ ٤  ٧١ب ؿك  ًٜـم.ٕ.ا. ٨ٛن تٔل٧ظ  533ٝ  453 ٗبؿ٣ُقاك ثب٧ـ ث٠ ا٧ٚ اٗل ؿك  هبٛٞٙ

 ػب٨ٔٗٚ ٝكٝؿ تٔق هب ْ ُٞؿ.

كًـ ثب تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ هٞاػـ اتالف ٗبّ ٝ اتالف ربٙ ٝ ػ٘ٞ ٧ٌٌبٙ اً ت ثب٧ ـ    ٦ٗ ث٠ ٛظل .4

 .كا هجّٞ ًلؿم.ٕ.  332 ٗبؿ٣ٌٛؼ 

ُٞؿ ٝ ؿك ٛت٨ز٠ ؿك ف٧ ْ   ٦٘ٛ ٥ٞ ثٞؿٙ ًجت ام ٗجبُل ثبػج اًتٜبؿ رٜب٧ت ث٠ ًجتٓلف اه .5

ثـاٙ ٌٗتٜـ  ػلكبً ٠ً رٜب٧تا٥  ث٠ ٠ُٛٞ». اكنٝؿٟ ُٞؿ: م.ٕ 332 ٗبؿ٣ٚ ػجبكت ُج٠٨ ثب٧ـ ا٧ 526 ٗبؿ٣

 «.ثبُـ
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 آج٨ت.  آّ ٗخ٤ًٌ، ، ه3ٖ س ،الشیعةئلوسا .(1416)لّ ػب٦ٔٗ، عٌٚ ع .6

 اً٘بػ٨ٔ٨بٙ.، ٗخ٤ًٌ ، ه2ٖ س ،اإلسالم  شرائع (.1408عٌٚ )  ثٚ  ع٦ّٔ، رؼلل .7

 .ؿكتل اٛتِبكات اًال٦ٗ، هٖ ،هٞاػـ االعٌبٕ(. 1413) عٌٚ ثٚ ٧ًٞق ثٚ ٢ٜٗل ،ع٦ٔ .8
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